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Jelcinas reikalauja keturių 
ministrų atsistatydinimo Lietuviai sukuiė rusus 82-71!

Maskva, birželio 29 d. (NYT) 
— Norėdamas nuraminti tiek 
Rusijos parlamento, tiek ir vi
suomenės pasipiktinimą dėl ne
kompetentingos įkaitų gelbėji
mo operacijos,čečėnams paėmus 
įkaitus Budennovske, Rusijos 
prezidentas Boris Jelcinas ket
virtadienį, birželio 29 d. parei
kalavo atsistatydinimo iš ketu
rių galingų vyriausybės minist
rų, jų tarpe gynybos, vidaus ir 
saugumo. •

Po liepos 1 d. Rusijos Dūmoje 
vyksiančio balsavimo dėl antro 
nepasitikėjimo pareiškimo 
prezidentui, Jelcinas nutars, ar 
priimti įteiktus atsistatydinimo 
raštus. Bet, rašo „The New 
York Times” korespondentas 
Steven Erlanger, atrodo, kad 
parlamentas nelabai žada tai 
padaryti, nes po antro nepasiti
kėjimo pareiškimo prezidentas 
būtų įpareigotas paleisti parla
mentą ir šaukti naujus rinki
mus.

Tiek Rusijos valdžios parei
gūnai, tiek ir Vakarų diploma
tai mano, kad Jelcinas greičiau
siai priims tik vieno ar dviejų 
ministrų atsistatydinimą, ir tą 
sprendimą greičiausiai padarys 
tik po to, kai parlamento nariai 
išvyks vasaros atostogų liepos 
21 d., norėdamas kad būtų aiš
ku, jog bet kokį sprendimą da
ro be parlamento spaudimo.

Penktadienį Boris Jelcinas 
kalbės per Rusijos televiziją pa

Aurabankas atiduotas 
Luokės bendrovei

Vilnius, birželio 29 d. — 
Iškelta baudžiamoji byla dėl 
lėšų iššvaistymo Aurabanke , 
praneša „Respublikos” laikraš
tis. Aurabanke, kurio sąskaito
se buvo apie 50 milijonų litų, 
sąskaitas turėjo ir valstybinės, ir 
biudžetinės įstaigos. Buvusį 
valstybinį Aurabanką įsigijo ir 
kontroliavo bendrovė Luokė.

Šiame banke paskoloms išda
linta 88 milijonai litų. Apie pusę 
šių paskolų iš banko paėmė Luo
kės savininkai. Luokė pasiūlė ir 
vyriausybė sutiko perimti 
banką su 88 milijonų litų skola. 
Prezidentas Algirdas Brazaus
kas pritaria vyriausybės spren
dimui gelbėti Aurabanką.

Kaip pranešė Elta birželio 29 
d., ketvirtadienio spaudos kon
ferencijoje premjeras Adolfas 
Šleževičius pareiškė, kad spau-
dai nereikėtų įžvelgti didelio

Lietuvos darbdaviai nenori 
unijų

Vilnius, birželio 29 d. (Elta) — profesinių sąjungų (unijų —
Lietuvos Darbo Federacijos 
kvietimu Lietuvoje lankosi Pa
saulio Darbo Konfederacijos 
vykdomasis sekretorius Piet 
Neilissen ir Belgijos Krikš
čioniškų Profesinių Sąjungų 
sekretorius ryšiams su užsieniu 
Paul Buchenhout.

Spaudos konferencijoje Piet 
Neilissen sakė, kad jam „susi
darė įspūdis, jog Lietuvoje

Lietuva tarėsi dėl
Sovietų Sąjungos 

teisių neperimamumo

Niujorkas, birželio 28 d. — 
Lietuvos Misijos prie Jungtinių 
Tautų patarėjas R. Paulauskas 
birželio 21 d. susitiko su JT 
Teisinio departamento Sutarčių 
skyriaus patarėjais G. Koront- 
zis bei A. Vaagt.

Susitikimo metu buvo sude

aiškinti piliečiams Nacionalinės 
Saugumo Tarybos posėdžio išva
das. Ketvirtadienį per televiziją 
skaitė trumpą pareiškimą: „Įvy
kiai Budennovske Rusijos pilie
čiams ir visam pasauliui pa
demonstravo specialiųjų tar 
nybų žemą kompetencijos lygį. 
Tų įvykių pamokos ir išvados 
turi būti kietos”.

Rusijos pareigūnai ir politikos 
žinovai mano, kad didžiausią 
kontroversiją sukeliantis mi
nistras — gynybos ministras 
Pavel Gračev — nebus atleistas 
iš pareigų, nes už Budennovske 
vykdytą nevykusį ligoninės 
vadavimą mažai atsakomybės 
turėjo jo vadovaujamos pajėgos 
ir, be tę, jis yra labai ištikimas 
Jelcinui.

Kiti ministrai, „prašę, kad jų 
atsistatydinimai būtų priimti”, 
buvo vidaus reikalų ministras 
Viktor Jerin, saugumo minist
ras Sergėj Stepašin, tautybių 
reikalų ministras Nikolaj Jego- 
rov Saugumo Tarybos sekreto
rius Oleg Lobov, Stavropolio 
srities gubernatorius Jevgenij 
Kuznecov ir generalinio proku
roro pareigas einantis Aleksėj 
Iljušenko. Atleidimo galimybė 
labiausiai gresia N. Jegorovui, 
Sergėj Stepašinui ir Viktorui 
Jerin. Buvęs ministras pirmi
ninkas Jegor Gaidar pareiškė 
viltį, kad Jelcinas priims visus 
atsistatydinimus.

skandalo istorijoje su Aura- 
banku. „Priežastys, vertusios 
priimti mus tokius sprendimus, 
yra labai lengvai paaiškina
mos”, sakė premjeras. „Aura
banke nuo seno yra atidaryta 
labai daug biudžetinių organi
zacijų sąskaitų su daugiau kaip 
50 milijonų litų”.

Dėl šio banko buvo įvairių 
aukšto lygio susitikimų, 
kuriuose detaliai nagrinėta, kas 
turi būti daroma toliau, sakė vy
riausybės vadovas. Nepaisant 
to, kad vyriausybė dėl techninių 
nesklandumų dar neperėmė 
banko akcijų paketo, Lietuvos 
Bankas paskyrė Aurabanko ad
ministratorių, kuris suteikė 
garantijas, kad visi banko pini 
gai bus panaudoti saugiai ir 
pagal paskirtį, tvirtino minist - 
ras pirmininkas Adolfas Šleže
vičius.

Red.) steigimui įmonėse ypač 
priešinasi darbdaviai. Jie taip 
pat nenori, kad būtų sudaromos 
kolektyvinės sutartys”. Lie
tuvos profsąjungų nariai, anot 
svečio, gerai žino, ko siekia, yra 
pasirengę ginti savo interesus 
santykiuose su darbdaviais, 
tačiau yra netikri dėl ateities. 
Jiems labai trūksta informaci
jos.

rintas tekstas Lietuvos dekla
racijos dėl neperimamumo tei
sių bei pareigų, kylančių iš 
buvusios Sovietų Sąjungos su
tarčių. Kalbėtasi ir apie šios 
nuostatos paskelbimo Jungtinių 
Tautų (JT) Sekretoriato oficia
liame leidinyje procedūrą.

Taip pat aptartos problemos, 
susijusios su dvišalių Lietuvos 
Respublikos tarptautinių su
tarčių registracijos Jungtinėse 
Tautose..

Lietuvos krepšinio rinktinė birželio 30 d. Atėnuose sumušė Rusijos 
komandą 82-71 taškų santykiu, telefonu iš Atėnų pranešė specialus 
„Draugo” korespondentas Remigijus Gaška. Anot jo reportažo po 
pergalės prieš Izraelį, rusai buvo pasiryžę atsirevanšuoti Lietuvai 
už tai, kad ji, o ne rusai Barcelonos žaidynėse laimėjo bronzos medalį. 
Lietuvos rinktinės trenerio Vlado Garasto pagalbininkas Donnie 
Nelson, paklaustas, ar lietuviai nebijo rusų, reporteriui pasakė: „Mes 
įspyrėme jiems į užpakalį Barcelonoje, įspirsime ir čia. Mes geriau 
žaidžiame prieš geresnes komandas”. Jo žodžiai išsipildė. Remigi-

jaus Gaškos išsamus aprašymas bus spausdinamas „Draugo” 
trečiadienio laidoje — liepos 5 dieną. Europos vyrų krepšinio 
pirmenybių ketvirtfinalio rungtynėse pralaimėję rusai buvo nušluoti 
ir iš Europos pirmenybių ir taip pat prarado galimybę dalyvauti 1996 
m. olimpinėse žaidynėse, kurios vyks Atlanta, Georgia. Nuotraukoje 
Lietuvos krepšinio rinktinė ir treneriai prieš kelionę į Graikiją, kur 
jie jau laimėjo prieš Vokietiją, Graikiją, Italiją, Švediją, Izraelį ir da

Mažvydo katekizmo sukaktis 
gali tapti pasauliniu 

jubiliejum
Vilnius, birželio 29 d. (Elta) — 

Seimo švietimo, mokslo ir kul
tūros komiteto pirmininkas 
Bronislovas Genzelis mano, kad 
pirmosios lietuviškos knygos — 
Martyno Mažvydo „Katekizmo” 
— jubiliejus gali būti įrašytas į 
1997 metų UNESCO minėtinų 
datų kalendorių.

Ketvirtadienį surengtoje 
spaudos konferencijoje jis sakė, 
kad UNESCO sprendimas gali 
priklausyti ir nuo to, ar Lietuva 
sugebės iki rugsėjo mėnesio 
išleisti brošiūrą apie „Katekiz
mo” reikšmę Lietuvos kultūrai 
ir istorijai.

Kitais metais Ragainėje (Ka

Kaunas rengiasi atnaujinti 
miesto vandens sistemą

Vilnius, birželio 20 d. (LR) — 
Kauno meras Vytautas Katke
vičius bei „Kauno vandenys” 
bendrovės valdybos pirminin
kas V. Cėringis birželio mėnesio 
vidury Londone suderino sutartį 
su Europos Rekonstrukcijos ir 
Plėtros Banku dėl paskolos 
Kauno vandens ūkiui vystyti 
bei miesto vandenvalos įmonei 
statyti. Šią sutartį numatoma 
pasirašyti dar šiemet.

Pasak V. Katkevičiaus, tai 
šimtmečio projektas. Numato
ma investuoti daugiau kaip 400 
milijonų litų. Vyriausybė turėtų 
skirti 204.3 milijonus litų, Kau
no savivaldybė — 32.3 mili
jonus. 39.6 milijonus litų tiki
masi papildomai surinkti padi
dinus vandens kainas gyven
tojams ir įmonėms.

Europos Rekonstrukcijoj ir 
Plėtros Bankas yra pasirengęs 
15 metų suteikti 14.8 milijonų 
dolerių kreditą, kurį reikėtų 
pradėti grąžinti po ketverių 
metų. Taip pat tikimasi gauti 
subsidijų pagal PHARE progra
mą ir iš Suomijos vyriausybės.

Pernai Stokholme pasirašyta 
Kauno Valstybinės Vandens 
Tiekimo Įmonės ir Stokholmo 
Vandens Bendrovės sutartis, 
kurioje sakoma, kad, siekdamas 
„pritraukti užsienio inves
tuotojų finansavimą ir valdymą 
iš šalies”, Kauno miestas ir

raliaučiaus srityje) planuojama 
pastatyti paminklą Martynui 
Mažvydui, prie šio miesto baž
nyčios pritvirtinti paminklinę 
lentą, o buvusios Kaialiaučiaus 
pilies vietoje pastatyti atminimo 
ženklą pirmosios prūsiškos ir 
lietuviškos knygos spaustuvi
ninkui Hans Weinreich.

Tačiau, B. Genzelio žodžiais, 
tokiems Lietuvos ketinimams 
prieštarauja (Karaliaučiaus 
srities valdžia, teigdama, kad 
šios žemės niekada nepriklausė 
vokiečiams. Šiuos nesutarimus 
turėtų suderinti Lietuvos ir 
Rusijos užsienio reikalų mi
nisterijos, sakė Seimo narys.

Kauno Valstybinė Vandens 
Tiekimo Įmonė planuoja steigti 
bendrą įmonę su Stokholmo 
Vandens Bendrove ir Šiaurės 
Aplinkos Finansavimo Kor
poracija (NEFCO), kurios da
lyvautų įmonės veikloje kaip 
užsienio akcininkai.

Kauno valstybinė vandens 
tiekimo įmonė šiuo metu jau yra 
pertvarkyta į akcinę bendrovę 
„Kauno vandenys”, kurioje 
visos akcijos kol kas priklauso 
savivaldybei. Pasak Vytauto 
Katkevičiaus ir V. Cėringio, 
apie bendros įmonės kūrimą 
Londone nekalbėta, tai nenu
matyta ir su Europos Rekon
strukcijos ir Plėtros Banku 
derintose sutartyse.

Londone sunkiausia buvo de
rėtis dėl kainų už vandenį padi
dinimo. Bankui priimtiniausi 
tarifai buvo 1.46 lito už kubinį 
metrą gyventojams ir 1.82 lito 
įmonėms. Pavyko susitarti, kad 
gyventojai mokės 1.2 lito, o 
įmonės — 1.82 lito. Sumažinus 
tarifus, savivaldybė šiemet pro
jektui įgyvendinti turės rasti 
papildomai 3.8 milijonus litų.

— Lietuvoje praėjusi savaitė 
buvo saulėta ir vėjuota. Šaltoka 
naktimis — apie 10 laipsnių Cel
sijaus (50 F). Dieną oro tempe
ratūra buvo 15-20 C (59-68 F).

bar jau prieš Rusiją.

Lietuvoje laidojami 
dr. J. Girniaus

palaikai
Vilnius, birželio 28 d. (Elta) — 

„Žvilgsnis į Juozą Girnių” va
dinasi knyga, kurią apie iškilųjį " 
filosofą parašė istorijos daktarė 
Aldona Vasiliauskienė. Visuo
menei knyga bus pristatyta bir
želio 30 d. Utenos miesto kul
tūros rūmuose, per konferenciją, 
skirtą Juozo Girniaus atmini
mui — jo amžino sugrįžimo pro
ga.

Iš JAV atvežti dr. Juozo Gir
niaus palaikai liepos 1 d. bus 
palaidoti filosofo gimtinėje — 
Utenos rajone Sudeikių bažny
čios šventoriuje, šalia jo senelio, 
trisdešimt metų išdirbusio šių 
maldos namų zakrastijonu. 
Šventas Mišias aukos Panevėžio 
vyskupas Juozas Preikšas.

Lietuva nereikalaus 
vizų iš Venezuelos 

piliečių
Vilnius, birželio 29 d. (Elta) — 

Tarp 30 klausimų, kurie birželio 
28 d. buvo svarstyti Lietuvos vy
riausybės posėdyje, keli buvo 
skirti tarptautiniams reika
lams.

Vyriausybė nutarė panaikin
ti vizų režimą Venezuelos Res
publikos piliečiams, atvyks
tantiems į Lietuvą ir būnan
tiems joje iki 90 dienų per metus 
ar vykstantiems per ją tranzitu.

Posėdyje taip pat patvirtinta 
1995 m. birželio 9 d. Rygoje pa
sirašyta Lietuvos, Latvijos ir 
Estijos vyriausybių sutartis dėl 
bevizinio vykimo tvarkos.

Jungtinės Tautos 
padidino paramą 

Lietuvai
Niujorkas, birželio 28 d. — 

Jungtinių Tautų vystymo progra
mos biudžetas 1997-1999 me
tams buvo patvirtintas birželio 
16 d. Jame yra padidinta parama 
Europos šalims, įskaitant 
Lietuvą ir Nepriklausomų Vals
tybių Sandraugos (NVS) šalis, 
praneša Lietuvos Nuolatinė 
Misija prie Jungtinių Tautų.

JT vystymo programa UNDP 
ir jai lėšas teikiančios valstybės 
numato šiam biudžeto ciklui su
rinkti 3.3 bilijonus dolerių prog
ramoms vykdyti. Iš tų lėšų Eu-

Nuotr. Viktoro Kapočiaus

Poetui K. Bradunui sunku 
atgauti gimtinę

Vilnius, birželio 21d. (LR) — 
Į Vilkaviškio rajono merą J. 
Mačį kreipėsi poetas Kazys Bra- 
dūnas, prašydamas sugrąžinti 
jam tėvu žemę Vilkaviškio ra
jone, Kiršuose. Anot Algio Vaš
kevičiaus, rašančio „Lietuvos 
ryte”, tai ne pirmas poeto ban
dymas susigrąžinti tėvų žemę — 
jis jau pernai buvo kreipęsis į 
ankstesnę rajono valdžią, tačiau 
toji poetui padėti negalėjo, ir šis 
klausimas nebuvo išspręstas.

Kiršų kaime Kaziui Bradūnui 
priklauso 53 hektarai žemės. 
Pasak mero, dėl jos grąžinimo 
jokių problemų nekyla, tačiau 
sodyba neišlikusi — tik jos 
slenkstis. Poetui buvo pasiūlyta 
kita vieta, bet jis nesutiko, nes 
nori atsiimti žemę būtent ten, 
kur stovėjo sodyba.

„Problema sudėtinga, nes 
namo vietoje šiandien stovi 
didelė karvių ferma, kuri buvo 
pastatyta maždaug už 1 mili
joną rublių”, sakė meras. 
„Buvęs kolūkis suiro į tris 
žemės ūkio bendroves. Nuo 
praėjusių metų ferma yra ne
naudojama, ji tuščia.

Dabartinis vyriausybės ats
tovas Marijampolės regione E. 
Žemaitaitis, prieš dešimtmetį 
dirbęs Vilkaviškio rajono vyk
domojo komiteto pirmininku, 
„Lietuvos rytui” sakė, jog 
kompleksas buvo pastatytas 
maždaug 1984-1985 metais, mo
derniai įrengtas. „Tai bendras 
visų bendrovės narių turtas, tad 
ne taip paprasta imti ir nu
griauti pastatą. K. Bradūnui 
buvo pasiūlyta nusipirkti 
pastatą už 500,000 litų, tačiau 
tokių pinigų jis sakė neturįs. 
Tad problema neišspręsta, nors 
galvota šį dabar tuščią pastatą 
kam nors išnuomoti”.

ropos ir NVS regionui bus skir
ta 6%, t.y. 198 milijonai dolerių. 
(Penktojo ciklo metu — 1992- 
1996 m. — Europos ir NVS re
gionas gavo tik 2.2% UNDP 
lėšų.

Lietuvos delegacija dalyvavo 
UNDP tarybos sesijos darbe bei 
derybose, kuriose sėkmingai 
pavyko pakelti teikiamos para
mos lygį šiam regionui bei per
tvarkyti nusistovėjusią UNDP 
lėšų skirstymo metodologiją.

Įteikta Valdo
Adamkaus premija
Vilnius, birželio 2(‘ d. (Elta) — 

Lietuvos Aplinkos apsaugos mi
nisterijoje birželio 26 d. žinomo 
JAV gamtosaugininko Valdo 
Adamkaus premija ir diplomas 
įteikti Vilniaus universiteto 
profesoriui Povilui Kavaliaus
kui.

Apdovanojimą įteikęs V. 
Adamkus pažymėjo, kad jį šis 
žinomas mokslininkas pelnė 
apdovanojimą už aktyvią ap
linkosauginę veiklą ir darbus, 
kuriant bei plėtojant ekologinę 
kraštotvarką.

Pagal Kavaliausko bei jo su
kurtos ir vadovautos Vilniaus 
universiteto Kraštotvarkos 
grupės mokslinių projektinių 
darbų rekomendacijas iš esmės 
reformuotas bei išplėstas 
Lietuvos saugomų teritorijų 
tinklas. Profesorius daug dirba, 
siekdamas pagerinti mūsų sau
gomų teritorijų realaus tvar
kymo organizavimą, ypač ku
riant valstybinius valdymo mo
delius.

Mokslininką taip pat jaudina 
Vilniaus senamiesčio ir Kuršių 
nerijos urbanizavimo klausi
mai.

Pasak J. Mačio, šiame karvių 
komplekse jau buvo numatyta 
įrengti gyvulių penėjimo 
punktą ir skerdyklą, tačiau 
neseniai su Alvito žemės ūkio 
bendrove buvo susitarta, kad 
tokio punkto steigimas būtų 
atidėtas iki liepos 1 dienos.

„KieUman žinoma, punktui 
surasta kita vieta buvusio „Švy
turio” kolūkio teritorijoje Vil
kaviškio rajone”, teigė meras. 
„Tai būtų pirmasis žingsnis, 
bandant poetui grąžinti jo pagei
daujamą žemę toje vietoje, kur 
jis nori”.

Tačiau liko dar vienas nelengvas 
žingsnis — kreiptis į vyriausybę 
ir prašyti dotacijos, kad savi
valdybė galėtų nusipirkti bu
vusį kompleksą. Toks nutari
mas neseniai ir buvo priimtas 
rajono valdybos posėdyje. Žemės 
ūkio bendrovė prašo 100,000 
litų, kad galėtų atsiskaityti su 
pajininkais. Įsigiję kompleksą, 
vėliau galėtume jį parduoti 
Kaziui Bradūnui, ir daug pigiau 
negu už pusę milijono litų”.

Kaip teigė meras, jis jau tris 
savaites bando patekti pas 
premjerą ir aptarti šį bei kitus 
Vilkaviškio savivaldybei rūpi
mus klausimus, tačiau kol kas, 
pasak J. Mačio, ministras pir
mininkas Adolfas Šleževičius 
nesurado laiko jį priimti. Vy
riausybės atstovas E. Žemaitai
tis gana skeptiškai įvertino 
galimybes gauti 100,000 litų 
dotaciją.

KALENDORIUS

Liepos 1 d.: Palaimintasis Ju- 
nipero Serra, Kalifornijos misijų 
steigėjas (1713-1784); Julijus, 
Regina, Gandrutis, Liepa, Taut- 
rimas. Kanados Diena (Kanado
je).

Liepos 2 d.: 13-tas eilinis 
sekmadienis; Procesas, Ruste- 
nis, Napoleonas, Lengvenis.

Liepos 3 d.: Šv. Tomas, 
apaštalas; Anatolijus, Leonas, 
Vaidilas, Rytis.

Liepos 4 d.: Šv. Elzbieta 
Portugalė, karalienė (1271- 
1336); Ulrikas, Berta, Birutė, 
Aldis. JAV Nepriklausomybės 
šventė.
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ATEITININKŲ FEDERACIJOS 
FONDO GEGUŽINĖ LEMONTE

Žavingą sekmadienio popietę 
— birželio 18-tą, Lemonte, Atei
tininkų namų gražiame ąžuolų 
ir klevų parke, gausiai susi
rinko vyresnieji ateitininkai su 
šeimomis švęsti pirmą šio 
pavasario gegužinę ir Tėvo 
dieną.

Visi buvome pakilia nuotaika, 
kurią didino gerai suderinto 
magnetofono garsai, sklei- 
džiantieji lietuviškas dainas ir 
populiarias, mums įprastas, 
šokių melodijas. Džiaugėmės 
susitikdami savo kolegas ir bičių-. 
liūs, sėkmingai pražiemojusius, ( 
gal kartais nesutiktus nuo per-' 
nykštės vasaros. Vieno kito 
trūko, nes jau iškeliavo į Dievo 
sodus gėrėtis Jo garbe. Būdami 
krikščionys, tikimės juos ten su
tikti gražesnėje aplinkoje.

Prie kasos pietums sėdėjo
Irena Polikaitienė. Stebėjomės 
kad pietūs, tik po šešis dolerius, 
o ji aiškino, kad nesiekiama 
šiandien pelno, o tik visų malo
niausio pabendravimo. Prie at
gaivos stalo patarnavo Jonas 
Vaznelis, Alfonsas Pargauskas 
ir Kazlauskas. Kainos taip pat 
tik pusė gegužinėse įprastų 
kainų. Čia gurkšnodami gė
rimus su ledais stovėjo 
grupelėmis seni draugai ir 
bendraminčiai, linksmai dalin
damiesi paskutinėmis žiniomis 
ar anekdotais.

Pasigirdo virtuvės gongas.
Pietūs gatavi. Juos paruošė 
pačios vyr. ateitininkės. Paval
gę skanių kotletų su daržo
vėmis, kavą gėrėme prie stalų 
po medžiais.

Prasidėjo svarbiausioji pro
gramos dalis, tai sveikinimas 
dvasios tėvo, taiklaus žurnalis
to ir dosnaus aukotojo lietuviš
kiems ir krikščioniškiems dar
bams, prelato Juozo Prunskio. 
Prelatas J. Prunskis ir šį kartą 
sušelpė Ateitininkų fondą stam
bia auka.

Dėkojo Jadvyga Damušienė 
poeto Kossu Aleksandravičiaus 
(pridėdama ir savo žodžių) eilė
raščiu: ,,Mielas Gerbiamas 
Prelate, gyvenimas tai kaip

Prel. Juozas Prunskis, dosnus rėmėjas Ateitininkijos veiklos ir darbų, artimųjų apsuptas Atei-

Nuotr. V. Žadeikienėstininkų federacijos fondo gegužinėje.

MIELI IŠEIVIJOS ATEITININKAI
Jau daugiau kaip pustrečių 

metų gyvuoja Ateitininkų Fede
racijos Berčiūnų vasaros stovyk
la. Daugeliui Lietuvos, o ir ne
mažai daliai užsienio atei
tininkų — tai šviesių vasaros 
atostogų prisiminimų vieta.

Gražūs tie mūsų Berčiūnai, 
brangūs ne tik šių dienų vasa
romis. Giliai suaugę jie su 
ateitininkų istorija. Kun. Alf. 
Lipniūno, kun. A. Sušinsko ir 
daugelio daugelio prieškarinės 
Lietuvos ateitininkijos čia kry
žiavosi keliai, linksmosios ge 
gūžinės, sueigos, neužmirš

graži kelionė, iš kurios 
grįždamas barstai varguoliams 
malonės žiedus — šimtais ir 
tūkstančiais barstai. O Jūsų 
akys, lyg kaleidoskope, pagauna 
vargą greit ir pastebi, kam 
veržias sopės ir gydyt reik 
skubiai.

Regėte regim mes visi, kaip 
stebite tautos likimą, kurį ir 
mes stengiamės taisyti, bet be 
‘auksinio’ ten mūs padėtis yra 
sunki. Todėl ir džiaugiamės 
šiandien svaria Jūsų parama 
mūsų Fondui; Jūsų širdim jaut
ria, kur jaučiat sopę gilią, tuoj 
gydot ją savo širdim plačia! Tai 
ačiū Jums, dar kartą!

Dabar jau Bernardo Brazdžio
nio padėka, kuri paliečia mus ir 
Jūsų auką, kurią iš savo žemės 
atsinešėm kartu:

‘Nešu Tau, Viešpatie, aš savo 
džiaugsmo auką išsaugotą, išau
gusią jaunų dienų javuos.

Tu man davei gyvenimą, kaip 
gintarinį lauką,

Pražydusį pavasariais gra
žiausiais Lietuvos’.

O čia, va, iš tų gražiausiai žy
dinčių pavasarių gėlyte dabi- 
nam jus, o kvapas jos tepri
mena jums tėviškės laukus. 
Ačiū už tokią dosnią auką Fon
do darbams!”

Prelatas J. Prunskis kukliai 
atsakė, kad pats nieko neturi, o 
yra tik Dievo suteiktos jam 
malonės tarpininkas. Dalina 
tik Dievo jam patikėtas gėrybes. 
O ateitininkus labai myli ir 
mato jų gerus darbus už tai ir 
padeda jų federacijos fondui. Po 
to buvo bilietėlių traukimo 
būdu paskirstytos dovanos: 300 
dol. premija teko A. Repšiui, 
Hamilton, Ont., Kanada. 200 
dol. premija — Onai Strimai
tienei, Putnam, CT. Po 100 dol.: 
B. ir P. Andriukaitis, Čikaga, 
IL., Sofija Beigienė, Čikaga, IL 
ir Vytautas Tauras, Čikaga, IL.

Tuo ir baigėsi oficialioji dalis. 
Toliau visi dar ilgai džiaugėsi 
gražiu oru ir malonia draugija, 
kol, vaikams pavargus nuo 
bėgiojimo, pradėjo patenkinti 
skirstytis namolei.

J. Žebrauskas 
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tamos susikaupimo valandos.
Šiandien Berčiūnų stovykla

vietė — Ateitininkų federacijos 
nuosavybė. Didelė mūsų atsako
mybė ir dar didesnis įsipareigo
jimas prieš tuos žmones, kurie 
pasitikėjo Lietuvos ateitinin
kais. Privalome neapvilti, sto
vyklavietę parengti taip, kad 
jaunimas galėtų poilsiauti jau
kioje ir tvarkingoje aplinkoje.

Darbų padaryta daug; kiek 
įmanoma aptvarkyti nameliai, 
aplinka, didžioji susirinkimų 
salė. Pravesta kanalizacija. Liko 
tik šį mėnesį pertiesti kanaiiza-

Los Angeles ateitininkų šeimos šventėje įžodi davę jaunučiai. Iš k. — Kristukas Butkys, Edvar
das Bataitis, Tomas Mikuckis, Daina Matytė, Birutė Pakuckaitė, Sigita Newsom ir Darija 
Varnaitė. Įžodį Šv. Kazimiero parapijos bažnyčioje priėmė kun. Aloyzas Volskis.

ATEITININKŲ ŠEIMOS ŠVENTĖ 
LOS ANGELES

Šių metų balandžio 30 dieną, 
Šv. KazimieroTsažnyčioje būrys 
ateitininkų jaunučių. Kris
tukas Butkys, Edvardas Batai
tis, Tomas Mikuckis, Daina 
Matytė, Birutė Pakuckaitė, Si
gita Newsom ir Darija Varnaitė 
davė įžodį. Šiuos jaunučius 
paruošė Danguolė Kuolienė ir 
Aldona Butkienė. Įžodį priėmė 
kun. Aloyzas Volskis po šv. 
Mišių. Po įžodžio visi atei
tininkai sukalbėjo ateitininkų 
Credo ir sugiedojo himną.

Šeimos šventė buvo tęsiama 
parapijos salėje. Dalyviai, 
pasivaišinę skaniais sumuš
tiniais bei pyragais, visą dėmesį 
skyrė dr. V. Vygantui. Ilgalai
kis ateitininkas, išmintingas ir 
labai gerbiamas svečias iš Texas 
aiškino jaunimui, kaip svarbu 
galvoti apie „mes”, o ne „aš” ir 
niekad nepamiršti dėkoti savo 
tėveliams už rūpestį juos augi
nant. Dr. Vygantas davė daug 
teigiamų minčių bei patarimų 
jaunimui.

Po svečio kalbos jaunučiai su
vaidino Justino Marcinkevi
čiaus „Lėlių ligos”. Jiems pasi
ruošti padėjo tėveliai ir globėjai. 
Kun. St. Ylos kuopos mokslei
viai: Amanda Ragauskaitė, Vili
ja Gulbinaitė ir Augis Kuolas, 
skaitė referatus: „Šeima — 
lietuvybės pagrindas”. Prieš 
baigiantis šventei, buvo 
pranešta, kad ateitininkų 
stovykla vyks šių metų rug
pjūčio 6-13 dienomis Casa de 
Maria vietovėje, netoli Santa 
Barbaros. Kviečiami mokslei-

cijos įrangą per Nevėžio upę ir 
pastatyti perpumpavimo siurb
lį, sutvarkyti vandentiekio sis
temą. Baigiami gerai sutvarkyti 
šiam stovyklavimo sezonui dar 
2 nameliai.

Iki šiol sparčiai vyko baž
nyčios statybos darbai. Diena iš 
dienos didėjanti infliacija dar 
daugiau pakeitimų ir daugelį 
darbų stabdo.

Berčiūnai — Lietuvos ateiti
ninkų ir viso ateitininkijos sąjū
džio atsakomybė. Jų sutvarky
mas — tai mūsų prestižas Lietu
voje ir Panevėžyje.

Šią vasarą nelengva. Visoje 
Lietuvoje didžiulė infliacija kas

viai nuo 6-16 metų (ir iš kitų 
vietovių). Informaciją teikia 
Danguolė Kuolienė (310) 
544-0170.

Visi džiaugėsi pabuvę šioje 
šeimos šventėje ir išsiskirstė su 
viltimi susitikti stovykloje. 
Linkime smagios vasaros.

Amanda Ragauskaitė

SENDRAUGIŲ 
VASAROS STOVYKLA

Sendraugių Ateitininkų sto
vykla, š.m. liepos 23-30 d., vyk
sianti Dainavoje, kaip ir kitais 
metais, bus pilna stovyklautojų. 
Norintieji smulkesnių informa
cijų prašomi kreiptis į stovyklos 
vadovą V. Šoliūną tel. 708-257- 
6739. Stovyklos kapelionas bus 
kun. J. Sasnauskas, naujai 
įšventintas kunigas iš Lietuvos. 
Stovyklos šeimininkė A. Šoliū- 
nienė. Muzikos vadovė ir vaikų 
programos koordinatorė R. Pos- 
kočimienė. Stovyklos programa 
įvairi ir pilna malonumų 
mažiems ir vyresniems.

Įvairiomis temomis paskaitas 
skaitys D. Mockienė, dr. G. Sa- 
bataitis, dr. R. Saliklienė, D. 
Sirgėdienė, kun. J. Sasnauskas. 
Šeštadienio rytą numatomas 
simpoziumas, kuriame dalyviai 
turės progą pasidalinti įvairiais 
Ateitininkų organizacijos klau
simais. Iki pasimatymo Sen
draugių Ateitininkų stovykloje, 
Dainavoje!

Sendraugių Ateitininkų 
centro valdyba

dien visus gąsdinanti nelinks
momis naujienomis. O mūsų 
stovykloje pradėti didžiuliai dar
bai, apėmę visą Berčiūnų sto
vyklavietę (ją sudaro 2 buvusios 
didelės stovyklavietės). Šią 
vasarą stovyklavietė jau visa 
bus pilna stovyklautojų. Trys 
pamainos didžiosios jaunučių 
stovyklos, Panevėžio vyskupijos 
moksleivių ir vaikų iš asocialių 
šeimų stovyklos, vaikai-invali- 
dai su tėveliais ir globėjais. Bet 
diena iš dienos didėjanti infliaci
ja kelia didžiulį nerimą — kaip 
išsilaikysim.

Šią vasarą vieno vaiko stovyk
lavimo diena kainuos 20 Lt (per
nai tik 9.5 Lt). Visa Lietuva 
šiais metais kenčia bulvių sty
gių — praėjusios vasaros karš
čių pasekmės, — jos labai bran
gios, o be jų sunku įsivaizduoti 
stovyklautojų meniu. Nuo birže
lio l-osios stipriai šoktelės elekt
ros kaina — maisto produktų 
taip pat.

Ir dedasi litas prie lito, deja...
Dėkoju už visą paramą, kurią 

esame gavę iš užsienio ateiti
ninkų, už jų didelį rūpestį šiais 
darbais. Pinigus surinkti daro
si vis sunkiau ir sunkiau, todėl 
ir toliau kviečiame dalyvauti 
šiuose darbuose.

Su pagarba —
kun. R. Gudelis

VASAROS STOVYKLOS 
DAINAVOJE

Birželio 25 — liepos 9 d.— 
Moksleiviai ateitininkai.

Liepos 9-22 d. — Jaunučiai 
ateitininkai.

Kab. 312-735-4477
Rez. 708 246 0087 arba 708-246-6581 

DR. E. DECKYS
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 

NERVŲ IR EMOCINĖS LIGOS
6449 So. Pulaskl Road

Valandos pagal susitarimą

DR. DOMAS LAPKŪS
Praktika su

Dr. McElllgott Ir Dr. Adams
VIDAUS IR PLAUČIŲ LIGOS

15300 Wast Ava., Orland Park
706-349-8100 

10 W. Martin, Naparvllla
708-355-6776

Valandos pagal susitarimą 
Nakties metu tel.: 708-857-8383

DR. ELIGIJUS LELIS
AKIŲ LIGOS IR CHIRURGIJA

15505—127 S).
Lamont, IL 60439 
Tai. 815-723-0353

7600 W. Collage Dr.
Palo* Halghta, IL 60453 

Tai. 708-361-0010

DR. RAMUNĖ MACIEJAUSKAS
DANTŲ GYDYTOJA

9356 S. Robertą Road 
Hlckory Hllls 

Tai. (708) 598-2131
Valandos pagal susitarimą

DR. VILIUS MIKAITIS
ŠEIMOS DAKTARAS IR CHIRURGAS

Family Madlcal Cllnlc 
15505 — 127 SI.. Lamont, IL 60439

Priklauso Palos Commumly Hospital
Silver Cross Hospital 

Valandos pagal susitarimą
Tai. (708, 257 2265

ILLINOIS PAIN TAEATMENT INSTITUTE 
Skausmo gydymo specialistai

JONAS V. PRUNSKIS, MD 
TERRI DALLAS PRUNSKIS, MD

Chicago 312-726-4200 
, Elgiri 708-622-1212

McHenry 815-344-5000, exl 6506

EVERGREEN PARK X-RAY 
DR. E. RINGUS RADIOLOGAS

9760 S Kedzie
Tai. 708-636-6500

Vai 9-5 kasdien

DR. DANA M. SALIKUS
DANTŲ GYDYTOJA

10442 W. Carmak Rd 
VVestchester, IL 601 <3

Tai. 708-531-1113
Valandos pagal susitarimą

LINAS A. SIDRYS, M.D.
Ophtalmologas/Akių Chirurgas

9630 S. Rldgeland Ava 
Chicago RMge, IL 60415

706-636-6622 
4148 W. 63rd Si.

312-738-7709

DR. kENNETH J. YERKES 

DR. BOB DOKHANCHI
Dantų Gydytojai 

Pensininkams nuolaida 
4007 W 59 St, Chicago. IL

Tai. 312-735-5586
4707 S Gilbert, LaGrange, IL

Tai. 706-352-4487

Kab. tai. 312-886-3186 
Namą 708-381-3772 

DR. PETRAS ŽLIOBA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

6748 Waat 63rd Straal
Vai plrmad ir ketvrtd 3 v p p —6 v p p 

Kitomis dienomis — susitarus
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JAV ............................. $5500 $40 00 $30 00
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Moderatorius kun. Viktoras Rimšelis, MIC

• Administracija dirba kasdien 
nuo 8:30 iki 4:30, šeštadieniais 
nedirba.
• Redakcija už skelbimų turinį 
neatsako. Skelbimų kainos pri
siunčiamos, gavus prašymą ką 
nors skelbti.

DALIA E. CEPELE, D.D.S.
DANTŲ GYDYTOJA

7915 W 171st 
Tinley Park, IL 60477 

(708) 614-6871
Valandos pagal susitarimą

DR. ARVYDAS J. DAILIDĖ 
DANTŲ GYDYTOJAS 

21470 S. Maln St. 
Mattesson, IL 60443 
Tai. 708-748-0033 

Valandos pagal susitarimą

Dr. ALGIRDAS KAVALIŪNAS
Specialybė vidaus ir kraujo ligos

5540 S. Pulaskl Rd.
Tai. 312-585-2802

Pirmd. 9 v.r. - 7 v.v., antrd , trečd. ir 
penktd. 9 v.r. - 3 v. p p., 

ketvd. 10 v.r. - 7 v.v šeštd. ir kt. 
dienomis reikalingas susitarimas.

Priima „Medlcare Asslgnment”.
Sumokama po vizito.

EUGENE C. PECKER, DOS, P.C. 
4647 W. 103 St., Oak Lawn, IL

Pirmas apyl su Northwestern un-to 
diplomu, lietuviams sutvarkys dantis už 
prieinamą kainą Pacientai priimami 
absoliučiai punktualiai Susitarimui 
(kalbėt angliškai) tai. 708-422-8260

Dr. V. J. VASAITIENĖ
DANTŲ GYDYTOJA

4817 W. 83 St., Burbank, IL
Tai. 708-423-6114
Valandos susitarus

DR. A. B. GLEVECKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBĖ — AKIŲ LIGOS

3900 W. 95 St. Tsl. (706, 422-0101
Valandos pagal susitarimą

Pirmd 3 v p p -7 v v antrd 12 30-3 vp p 
trečd uždaryta ketvd 1-3 v p p . 

penkt ir šeštd 9 v r -12 v p p

Cardlac Dlagnosls, Lt d.
3000 N. Halatad

Chicago, IL 80857
Tai. 312-298-3600

RIMGAUDAS NEMICKAS, M.D.
S. PRASAD TUMMALA, M.D. 

Širdies ir Kraujagyslių Ligos 
Valandos pagal susitarimą

6132 S. Kedzie Avė., Chlcsgo 
(312) 776-6969 arba (312) 469-4441

DR. K. A. JUČAS
ODOS LIGŲ SPECIALISTAS

GYDO ODOS AUGLIUS. ŽAIZDAS IR 
IŠSIPLĖTUSIAS KOJŲ VENAS 

KOSMETINĖ CHIRURGIJA

DR. ALGIS PAULIUS
ORTOPEDINĖS LIGOS 

CHIRURGIJA
1185 Dundee Ava., Elgln, III. 60120

Tai. (708) 742-0255
Valandos pagal susitarimą

DR. JOVITA KERELIS
Dantų Gydytoja

3315 W 55th St , Chicago. IL
Tai. (312) 476-2112

9525 S 79th Avė . Hickory Hills. IL
Tai. (708) 598-8101
Vai pagal susitarimą

DR. L. D. PETREIKIS
DANTŲ GYDYTOJA

9055 S. Robertą Rd., Hlckory Hllls, IL
1 mylia į vakarus nuo Harlem Avė

Tai. (708) 598-4055
Valandos pagal susitarimą

Tai. kabineto Ir buto: (708)652-4159 
DR. P. KISIELIUS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
1443 So. 50th Ava., Cicero

Kasdien 1 iki 8 v v 
išskyrus treč šešt 12 iki 4 vai p p

DR. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ. PŪSLĖS IR PROSTATOS 

CHIRURGIJA IR GYDYMAS
6132 S. Kadzla

Vai antr 2-4 v p p ir ketv 2-5 v p p 
šeštd pagal susitarimą

Vizitai apmokami Medicare
Kabineto tai. (312) 776-2880

Namų 706-448 5545
Priklauso Holy Cross ir

Palos Community ligoninėms

DR. PETRAS V. KISIELIUS
INKSTŲ, PŪSLĖS IR PROSTATOS 

gydymas bei chirurgija
172 Sehlller Si., Blmhurat, IL 80126 

708-841-2809
Valandos pagal susitarimą

Vakarais ir savaitgaliais tel. 708-8341120 EDMUNDAS VIŽINAS, M.D., S.C.
Specialybė — Vidaus ligų gydytoms 

Kalbame lietuviškai
6165 S. Archer Ava. (prie Austm) 

Valandos pagal susitarimą
Tai. (312) 585-7755

DR. S. LA L
SPECIALYBĖ - VIDAUS LIGOS

7722 S. Kadzla, Chicago 60652 
Tai. 312-434-2123

Pirmd 2 v p p - 7 v v , antr 9 v r - 12. 
ketvd 12 - 4 v p p , penktd 12 6 v v

ARAS ŽLIOBA, M.D.
AKIŲ CHIRURGIJA

AKIŲ LIGOS
Good Samaritan Madlcal Center- 

Nepervllle Campus
1020 E. Ogdan Ava., Sulla 310, 

Naparvllla IL 80563
Tai. 708-827 0090

Valandos pagal susitarimą

Kab. tai. (312) 471-3300 
VIDAS J. NEMICKAS, M.D.

KARDIOLOGAS - SlRDIES LIGOS
7722 8. Kadzla Ava., 
Chicago, III. 80852

• Redakcija dirba kasdien nuo 
8:30-4:00; šeštadieniais nedirba.

• Redakcija straipsnius taiso 
savo nuožiūra. Nesunaudotų 
straipsnių nesaugo. Prašome 
siunčiant pasilikti kopiją.

«»■

DR. JANINA JAKŠEVIČIUS 
JOKŠA

VAIKŲ LIGOS
6441 S. Pulaskl Rd.. Chicago, IL 

Rez. 708-422-7807 
Kab. (1-312) 582-0221

Valandos susitarus

Dr. DALIA JODWALIS
DANTŲ GYDYTOJA

3800 Hlghland Ava., Sta. 201
(skersai gatvės nuo 

Good Samaritan ligoninės)
Downars Grova, IL 60515 
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Rimties valandėlė PROŠVAISTĖS LIETUVOJE
ANTANAS GRINA

KAD KVIEČIAMI, EITUME

šio sekmadienio skaitiniai 
kviečia mus pamąstyti apie 
krikščionišką pašaukimą ir 
laisvę. Krikštu esame įvesdina
mi į Kristaus sekėjų bendruo
menę. Tai pažymi mus, kaip 
Kristui priklausančius, suteikia 
mums teisę priimti sakramen
tus, duoda mums bendruomenę, 
kuriai priklausome, bet ir kuri 
mums priklauso. Taigi duoda ne 
tik teises ir privilegijas, bet ir 
pareigas — meilės pareigas: pri
imti Kristaus meilės dovanas, 
su juo bendrauti, su juo gyven
ti, su juo eiti gyvenimo kelionėje.

Skaitinys iš Pirmosios Kara
lių knygos (1 Kar 19:16, 19-21) 
pasakoja apie pranašo Elizie
jaus pašaukimą. Dievas Elijui 
davė tris uždavinius: nurodė du 
asmenis patepti savo vieto
vių karaliais ir nurodė Eliziejų 
patepti savo įpėdiniu. Kaip 
Dievas nurodė, taip Elijas išėjo 
padaryti.

Eliziejus, kaip girdime, pašau
kimo metu jau buvo pasiturin
tis žemdirbys: arė su dvylika 
jungų jaučių. Ir štai, jam ariant, 
ateina pranašas Elijas, užmeta 
ant jo savo skraistę (apsiaustą). 
Gauti skraistę — tai perimti 
pašaukimo uždavinį iš ilgus me
tus tarnavusio pašauktojo. Už
mesdamas ant Eliziejaus skrais
tę, Elijas jį paskyrė pranašiško 
pašaukimo tęsėju, savo įpėdi
niu. Eliziejus tai supratęs, „tuo
jau paliko jaučius ir nuskubėjo 
paskui Eliją”.
Kadangi Eliziejus buvo pasi

turintis, jis dar paprašė Elijo 
leisti jam atsisveikinti su tėvais 
— nelaukti, kol pasens ir nu
mirs, bet skubiai išskirstyti 
savo turtą ir deramai atsisvei
kinti. Elijas, žinoma, leido, bet 
priminė: „Eik, bet grįžk”. O 
Eliziejus, visu kuo atsiliep
damas į pašaukimą, atsisveiki
nimo pokyliui papjovė (tuo būdu 
išdalindamas) savo ligšiolinio 
užsiėmimo „įrankius” — jaučius 
ir jiems kepti, kaip malkas 
sunaudojo jų pakinktus. „Po to 
pakilęs nuėjo paskui Eliją ir sto
jo pas jį tarnauti”.

Evangelijoje (Luko 9:5-62) pa
šaukimas pristatomas, kaip 
kelionė su Jėzumi į Jeruzalę. 
Nors Luko evangelijoje pasako
jama geografinė Jėzaus kelionė 
iš Galilėjos per Samariją į Jeru
zalę, jos reikšmė yra teologinė: 
tai Jėzaus kelionė atgal pas Tė
vą per mirtį ir prisikėlimą. 
Jėzaus gyvenimo įvykiams atė
jus iki to taško, jog jis žinojo,
kad jo misija žemėje baigsis

Jeruzalėje ir ji ten jį veda, jis, 
visuomet priėmęs Tėvo kvieti
mus, ir dabar savo gyveniniu ta 
kryptim nedvejodamas pasuko, 
nepaisant kaip grėsmingai tai 
atrodė.

Šis pasakojimas taip pat rašo
mas tiems, kurie ir patys žada 
Kristumi sekti. Todėl jiems duo
dami pavyzdžiai, kaip žmonės 
bando tik iš dalies sekti Jėzumi, 
nes per daug radikaliai atrodo 
kvietimas „su Jėzumi keliauti 
į Jeruzalę”.

Kai vienas Samarijos kaimas 
atstūmė Jėzų, apaštalai norėjo 
šauktis jam dangaus bausmės. 
Bet Jėzus juos sudraudė ir, 
užuot baudęs, tik pasuko kitur. 
Ir Kristaus sekėjai, skelbdami 
išganymą, gali tikėtis būti 
atstumti, bet jų atsiliepimas 
turi būti ne pyktis ar bausmė, 
o tik pasukimas ten, kur išga
nymo žinia laukiama. Kitas, en
tuziazmo pagautas, žmogus ne
apgalvotai žada visur Jėzų 
sekti. Jam Jėzus duoda realybės 
dozę: „Lapės turi urvus, paukš
čiai — lizdus, o žmogaus Sūnus 
neturi kur galvos priglausti”. 
Taigi Jėzaus sekėjams teks at
sisakyti patogumų.

Kitas žmogus, pašauktas pra
šė, kad Jėzus palauktų, kol jo 
tėvas numirs (o prieš tai dar 
pasens; atseit, jo atsakymas 
Jėzui buvo: vėliau, ne dabar!). 
Todėl Jėzus jam atsakė drama
tišku posakiu: „Palik įniru
siems laidoti savo numirėlius, 
o tu eik ir skelbk Dievo ka
ralystę”.

Šv. Paulius laiške Galatams 
(Gal 5:13-18), rašydamas apie 
laisvę Kristuje, kaip tik kalba 
apie tą Šventosios Dvasios gy
venimą, kurio neturinčius Jėzus 
vadina „numirėliais”. Gavu
siems Šv. Dvasią (kurią visi 
Krikštu gavome) šv. Pauliusi 
sako: „Gyvenkite Dvasia, ir jūs 
nepasiduosite kūno geismams”. 
Šv. Paulius kūno geismais su
pranta įvairių patogumų sieki
mą. Jei siekiame jų, tuomet 
nebesame laisvi sekti Kristumi. 
Anot Pauliaus, „Kristus mus 
išvadavo, kad būtume laisvi”, 
bet kasdien įvairiais smulkiais 
pasirinkimais turime rinktis gy
venti pagal Šventąją Dvasią, 
kuri mus kviečia, skatina drau
gauti su Jėzumi ir ugdo, kad 
priėję gyvenimo Kalvariją — 
Jeruzalę — susitikimo su Dievu 
vietą, mokėtume Jėzui paduoti 
ranką, kad mus pasiimtų ten, 
kur ir jis garbėje su Tėvu 
viešpatauja.

Aldona Zailskaitė

Daugelis mūsų išgyvename 
Lietuvos vargingą ir sunkų atsi
statymo tarpulaikį ir tuo pačiu 
išreiškiame savąjį nusivylimą, 
linksniuodami daug užsitarnau
tų, bet taip pat ir neužsitarnau
tų blogybių. Ieškome kaltinin
kų valdžioje, vyriausybėje, Sei
me, juridinėje sistemoje, ban
kuose, politikoje, saugume, nu
sikalstamume — paminint tik 
keletą mėgstamųjų temų. Šis 
mano straipsnelis neturi nieko 
bendra su minėtomis temomis. 
Manyčiau, tai savotiškas saulės 
spindulys, netikėtai prasimušęs 
pro debesis niūrią dieną.

Man esant Lietuvoje 1992- 
1993 metais, buvau kviestas 
dalyvauti įsikuriančios „Junior 
Achievement — Lietuva” orga
nizacijos taryboje. Tai jaunuo
menės mokymo ir lavinimo or
ganizacija, kilusi JAV ir šian
dieną veikianti daugelyje pa
saulio šalių. Jos tikslas: ruošti 
ekonominio auklėjimo progra
mas jaunuomenei, didinti lais
vos rinkos ekonomikos suprati
mą, aiškinti verslo vaidmenį 
kasdieniniam mūsų gyvenime, 
aplinkos apsaugos dėsnius, eti
ką, tuo būdu supažindinant jau
nimą su ekonomikos įtaka jų pa
čių ir jų šalies ateities gyve
nime. Ši pelno nesiekianti, jau
nimą apmokanti organizacija

ATSIŠAUKIMAS Į LIETUVIŲ 
ŽURNALISTŲ SĄJUNGOS NARIUS

1995 m. birželio 12 dieną, Los 
Angeles, CA, įvykusiame LŽS 
centro valdybos posėdyje, Rūta 
Klevą Vidžiūnienė pareiškė, 
kad dėl asmeninių priežasčių at
sistatydina iš Lietuvių Žurna
listų sąjungos pirmininkės 
pareigų. Ji savo pareiškimą pat
virtino parašu.

R. K. Vidžiūnienei reiškiame 
nuoširdžią padėką už jos dau
giametę veiklą ir pasiaukojimą 
sąjungos labui, geros kloties to
limesniame gyvenime.

Iki šios centro valdybos ka
dencijos galo pirmininko pa
reigas eina vicepirmininkas Ka
rolis Milkovaitis. Pasitarimuose 
su kun. J. Vaišniu, SJ, ir J. Ja- 
nušaičiu (abu buvę pirminin
kai), ir su keliais kitais kolego
mis buvome padrąsinti ir ryžta
mės darbą ryžtingai tęsti toliau. 
Be kitų ateities darbų norime 
atkurti „Lietuvį žurnalistą” ir 
žurnalistikos premiją.

Bet centro valdyba be sąjun
gos narių talkos ir rūpestingo 
savo įsipareigojimų atlikimo 
yra bejėgė, todėl prašome mums 
padėti. Kadangi ižde šiuo metu

veikia nuo 1919 metų apie 
80-tyje šalių ir yra labai popu
liari, ypač naujai išsilaisvinan
čiose valstybėse. Pagal įvairias 
programas, jaunimas studijuoja 
pritaikomąją ekonomiką (applied 
economics), atlieka praktiškas 
vadovavimo ir modeliavimo pra
tybas, vartojant išmoktus eko
nomikos dėsnius, organizuoja ir 
veda moksleivių pelno siekian-, 
čias bendroves, kviečia bendra
vimui šalies žymesnius verslo 
žmones, domisi krašto ekonomi
ka, bendrauja su lygiaminčiais 
kitose šalyse ir dalyvauja įvai
riose vietos bei tarptautinėse 
varžybose, tuo būdu lygindami 
savo sugebėjimus ir pažangumą 
su kitais.

Mano pradinės mintys, gavus 
kvietimą į „JA-Lietuva” tarybą, 
buvo gana pesimistiškos. Sunku 
buvo tikėti, kad ši programa 
turės pasisekimą, nepaisant 
tai, kad Atviros Lietuvos fon
das, kurio lėšomis viskas pra
dėta, ir labai optimistiškai, ir 
idealistiškai nusiteikę pro
gramos organizatoriai, pvz.,„JA 
Lietuva” prezidentas Eugenijus 
Savičius ar tarybos pirmininkas 
Aleksandras Abišala bei kiti ta
rybos žmonės drąsiai žengė į 
priekį. Per pirmuosius metus 
JA Lietuva išsivertė ir išleido 
pritaikomos ekonomikos vado-

yra tik 42 doleriai ir 69 centai, 
tai prašome:

a. užsimokėti nario mokestį už 
praeitą nemokėtą laiką. Nario 
mokestis yra 2 doleriai metams;

b. užsimokėti bent už pasku
tinį „Lietuvį žurnalistą”, kurio
kaina yra 3 doleriai už atskirą 
numerį, arba didesnė auka.

Visais piniginiais reikalais 
kreiptis į iždininkę: Rūta Šakie
nė, 22 Maygreen Ct., Glendale, 
Ca 91206, USA, Tel.: 1-818- 
242-9250.

Visais bendro susirašinėjimo 
reikalais kreiptis į pirmininką: 
Karolis Milkovaitis, 18421 Le- 
mon Drive, Apt. 415, Yorba Lin
da, CA 92686, USA, Tel.: 
1-714-777-1617.

c. Rašinius bei nuotraukas bū
simam „Lietuvio žurnalisto” 
numeriui prašome siųsti centro 
valdybos pirmininkui.

d. Tie nariai, kurie paskutinių 
kelių metų laikotarpyje pakeitė 
gyvenvietę ir to nepranešė, pra
šomi pranešti savo dabartinį 
adresą.

Su kolegiškais linkėjimais!
Karolis Milkovaitis

C. valdybos vardu

vėlį, apmokė ir paruošė pirmąją 
mokytojų kartą, subūrė 2,500 
moksleivių 28-se Lietuvos vie
tose, turėjo dėl lėšų stokos atsa
kyti kitiems norintiems daly
vauti iki ateinančių metų, ir, 
dalyvaudami su savo naujais 
ekonomikos žinovais tarptauti
nėse varžybose, iš 64-rių daly
vavusių viso pasaulio mokslei
vių komandų galėjo užimti ant
rąją vietą, gaudami sidabro me
dalį.

Man esant Lietuvoje 1994 me
tų pavasarį, teko dalyvauti 
moksleivių krašto olimpiados 
nugalėtojų pristatyme Vilniuje. 
Su dideliu malonumu stebėjau 
žvalius, mandagius ir apsukrius 
„lietuvaičius”, kurių elgsena, 
supratimas ir laikysena sukėlė 
visų dalyvavusių pasididžiavi
mą. Pagalvojau, tai graži kraš
to ateitis!

Šių metų tarptautinėse varžy
bose bent šešios lietuviukų ko
mandos, įveikę savo atskirų 
grupių varžovus, vėl pateko į 
finalą ir jame vėl laimėjo antrą 
bei trečią vietas. Kai „JA Lie
tuva” prašomas, atstovavau 
Lietuvai šių metų „Junior 
Achievement International”’ 
delegatų suvažiavime Minnea- 
polis, Minnesota, šį pavasarį, 
visi puikiai žinojo, kur yra Lie
tuva, kaip sėkmingai JA veikia 
ir kaip puikiai lietuviukai jau 
du kartus, tik pradėję savo veik
lą, pasirodė tarptautinėse var
žybose. Per susirinkimą buvau 
net užklaustas: „Kuo maitinate 
savo lietuviukus, kad jie pasie
kia tokius rezultatus?” Kai ku
rie delegatai, ypač Japonijos, jau 
viešai kėsinosi į lietuvių užka
riautas pirmaujančias vietas.

Taigi, praradęs savąjį pradinį 
pesimizmą, dabar labai tikiu į 
„JA Lietuva” ateitį. Kitų metų 
veikla jau numato apie 3,500 
dalyvaujančių moksleivių. 
Spausdinama nauja vadovėlių 
laida, ruošiama nauja mokytojų 
karta. Lėšos renkamos Lietuvo
je iš verslo žmonių, nors sąlygos 
ir sunkios. Daug padeda Atviros 
Lietuvos fondas, prisideda ir US 
Peace Corps, US AID. Po metų- 
kitų, atrodo, ši programa jau iš
silaikys iš vietinių lėšų, nes 
daugelis rimtų verslo žmonių 
mato programos vertę ateičiai. 
Daugelio kitų Rytų Europos ša
lių išeiviai, bent pradžioje, su 
malonumu remia jų šalyse pra
dedančias JA programas — len
kai, čekai, ukrainiečiai, armė
nai. JA Lietuvos šių metų biu
džetas irgi dar ne visai dengtas. 
Jei kas iš skaitytojų nutartu
mėte prisidėti savo įnašu Lie
tuvos ateities kartai, tą galite 
atlikti, pasiunčiant savo čekį 
„Junior Achievement Interna
tional”, 2780 Janitell Road, Col- 
orado Springs, CO 80906, pažy
mint, kad siunčiamos lėšos,

Kas prakalbins 
nebyles?

Kai iš Lietuvos svečiai atvyks
ta į „Draugo” patalpas, pir
miausia jų akys užkliūva už 
administracijos salėje pastatytų 
stalų su knygomis. Kai kurių 
kainos nupigintos iki vieno dole
rio, bet ir pro tas svečiai praeina 
tik su atodūsiu, kartais pa
braukdami pirštais viršelius, 
lyg paliesdami mylimo asmens 
veidą. Būtų taip miela pasi
rinkti knygų, parsivežti į tėvynę 
ir džiaugtis pavadinimais bei 
autoriais, apie kuriuos mažai, o 
gal ir visai nieko, nežinojo bolše- 
vikmečiu. Tokie brangenybių 
aruodai sukrauti ant stalų, bet 
kišenėse doleriai nesimėto... 
Kartais svečius atlydėję draugai 
ar giminės geraširdiškai pamo
ja ranka: rinkitės, mes užmokė
sime! Tuomet prasideda tikra 
šienapjūtė ir administracijos 
tarnautojos ar knygyno vedėjas 
vos spėja tvarkyti pirkinius.

Nesakome, kad ir užsienio lie
tuviai visiškai abejingi knygų 
lentynoms ar stalams. Kaip bet 
kas gali spėti iš trumpų žinučių, 
dažnai spausdinamų pasku
tiniame „Draugo” puslapyje, vis 
atsiranda knygos mylėtojų, įsi- 
gyjančių įvairių leidinių, o dien
raščio gegužinės metu (šiemet — 
liepos 30 d.), kai beveik visos 
knygos nupiginamos, daugelis 
pasinaudoja proga.

Knyga lietuviui visais laikais 
buvo daug daugiau, negu pri
marginti popieriaus lapai. 
Išmokti skaityti, reiškė būti 
„šviesiu, kultūringu žmogumi” 
— tai ne tik garbė ar malonu
mas, bet ir pareiga. Už lietu
višką knygą daug kentėta ir 
nukentėta metų būvyje, nes 
lietuvis pačia giliausia savo pri
gimtimi suvokė spausdinto žo
džio galią. Kai svetimieji draudė 
ir baudė už lietuvišką raidę, 
meilė jai dar labiau klestėjo. 
Knyga buvo ne tik pramoga, bet 
ir mokytoja, ir ginklas prieš bet 
kokią priespaudą, neteisybę ar 
skriaudas. Nebylūs knygos 
puslapiai skaitytojui buvo ir yra 
iškalbingesni už geriausius ora
torius.

Tačiau knyga viena pati kal
bėti negali. Jai reikia skaityto
jo, verčiančio puslapius, žvilgs
niu paliečiančio kiekvieną eilu

skirtos „Junior Achievement Li- 
thuania”. Tuo būdu auka nura
šoma nuo JAV mokesčių, o JA 
International,pagal susitarimą, 
auką perveda Lietuvon.

Danutė Bindokienė

tę, protu suvokiančio pateiktas 
mintis bei idėjas, vaizduotės 
sparnais nukeliaujančio, kur tik 
knygos autorius pakviečia.

Be skaitytojo knyga ir lieka 
nebyli. Ji nemoka šūkauti ir 
vilioti kaip televizijos ekranas 
ar kompiuteriniai žaidimai. Ji 
kantriai laukia, kad kažkas 
atkreiptų dėmesį, kad „prakal
bintų” ją ir paprašytų atskleis
ti paslaptis, besislepiančias tarp 
viršelių. Kaip gaila, kad dabar 
knygą dažnai liečia tik laiko 
dulkės, o ne skaitytojo pirštai.

Šio krašto mokytojai bei jau
nimo auklėtojai, susirūpinę jau- 
niųjų kartų paviršutiniškumu, 
stengiasi supažindinti su skai
tymo malonumais. Mokslo metų 
eigoje, kai kiekvienas mokinys 
turi perskaityti kelias knygas, 
nes to reikalauja mokomoji pro
grama, galima užtikti jaunuolį 
su knyga rankoje. Vasaros metu 
daug sunkiau tai padaryti, o vis 
dėlto amerikiečiai skaito. 
Galbūt ne tiek daug, kaip prieš 
greitojo susižinojimo priemonių 
įsipilietinimą, bet ir knygai at
randama laiko.

O kaip su lietuviais? Užsie
nyje lietuviškai skaitantys jau 
yra „nykstančiųjų gyvių” 
grupėje. Jaunesnės kartos net 
lietuviška periodika nesidomi 
(argi priešingu atveju mažėtų 
jos skaitytojai?), o apie knygas... 
Teko pastebėti, kad kai kurios 
lituanistinės mokyklos „duoda 
premijas” daugiausia puslapių 
perskaičiusiems mokiniams. 
Tai, be abejo, juos paskatina 
paimti į rankas lietuvišką 
knygą. Reikia sutikti, kad čia 
gimusiam ir augančiam jaunuo- 
liui (ypač mišrių tautybių 
šeimoje) lietuvių kalba sunku iš
reikšti gilesnę mintį, o juo la
biau ją suprasti, perskaitytą 
knygoje. Žmogui įprasta ieškoti 
„lengviausio kelio”, nors dėl to 
tektų atsisakyti kai kurių verty
bių. Kadangi lietuviška knyga 
yra jau nemaža kliūtis to „leng
vo kelio” viduryje, ji aplen
kiama, palieka gulėti lentynoje 
— nebyli, kantri, dulkėta...

Taip ir norisi sušukti: „Kas 
prakalbins nebyles? Kas bent 
retkarčiais paims į rankas lietu
višką knygą ir prikels ją naujam 
gyvenimui?”

• Antrasis Vatikano suva
žiavimas prasidėjo 1962 m. 
spalio 11 d. Jį atidarė popiežius 
Jonas XXIII.

PARTIZANINIO
PASIPRIEŠINIMO

1944-1945 m. IŠTAKOS
POVILAS VAIČEKAUSKAS
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Nežinojom to ūkininko nei vardo, nei pavardės. 

Sodyba turėjo 5 ha žemės. Nebuvo jis toks ir turtingas, 
kad galėtum „buože” pavadinti. Matėm, kaip tėvas 
nubraukė delnu didelę ašarą nuo veido, pažvelgdamas 
į tą pusę, kur žuvo jo sūnus. Užspringo žodis gerklėje, 
liūdnai žvelgė į mus. Tik vėliau supratau ir patyriau, 
kad tai naujo stiliaus kryželių serija, kuriais tuomet 
masiškai pradėjo puošti savo kruviną veidą Lietuva. 
Kaip poetas Bradūnas sako: „motinos skalbė ir skalbė 
kruvinus sūnų marškinius”, o jų vis buvo daugiau. Kas 
gali suskaičiuoti tuos kryželius ant Lietuvos laukų ir 
pamiškių. Vienus nušovė kieme, prie trobos durų 
Šešuoliuose, kitus, bėgant per lauką Širvintuose, ar visai 
netoli miško, kaip Andrionišky. Tos pačios NKVD- 
bolševikų kulkos draskė Lietuvos kūną, daugelis ir dar 
dabar tebenešioja neužgijusias žaizdas.

Baisus buvo tas antrasis bolševikų okupacijos 1944 
metų vėlyvas ruduo, nepalyginamai baisesnis už baisiui 
birželį. Birželyje tik areštavo, vežė, dabar gi čia ne tik 
vežė, bet ir šaudė vietoje, degino, plėšė trobas, seklyčias, 
klojimus, vedėsi gyvulius iš tvartų. Ir viskas įvyko taip 
staiga, netikėtai, nakčia, niekam nežinant, atvykdavo 
specialūs NKVD daliniai, ginkluoti iki dantų, gerai iš
treniruoti, — specialistai banditai, galvažudžiai, 
išsitreniravę Rusijos, Ukrainos, Čečėnijos, Užuralės ra

jonuose įvedant sovietinę bolševikinę valdžią. Kad nors 
kas būtų mums iš anksto nusakęs jų žiaurią prigimtį, 
kuri birželyje tik žybtelėjo, o dabar žydėte sužydėjo, kaip 
raudoni, kruvini gaisrai Aukštaitijoje.

Darant tą atmintiną kelionę per Lietuvą, per rytų 
Aukštaitiją, teko su daugeliu Lietuvos valstiečių 
išsišnekėti, pajusti jų nuotaikas, išgirsti jų liaudiškai, 
vaizdžiai piešiamus įvykius ir scenas ano 1944 metų 
vėlyvo kruvino rudens. Teko kalbėtis ir su darbininkais, 
ir su tarnautojais. Visiems vienodai buvo baisi NKVD. 
Viena girininko žmona, nuo Širvintų, mano sergantiems 
viduriavimu draugams davė vokiškų vaistų. Ji 
papasakojo, kaip žiauriai ją sumušė uniformuoi NKVD 
kareiviai, kaip negailestingai buvo mušamas jos vyras, 
po to kaip maišas buvo įmestas į vežimą ir nežinia kur 
išvežtas. Kur tik ji ėjusi, vėliau jo ieškodama po NKVD 
būstines, Širvintuose ar Ukmergėje, visur jai at
sakydavo: „neznąjem” (nežinom). Ji pasakojo, kad šalia 
NKVD būstinių miestelio kai kuriuose namuose, rūsiuo
se buvo daug suimtųjų, ten buvo paskubomis įrengti 
primityvūs kalėjimai, kameros, stovėjo dieną naktį gink
luotos sargybos. Kiek daug mūsų motinų tada su mais
to ryšulėliais lūkuriuodavo prie tokių pastatų, kalbin
davo sargybinius, teiraudavosi, ar nėra čia uždarytųjų 
sūnų, vyrų. Kaip sunku būdavo sužinoti iš NKVD apie 
suimtųjų likimą, apie jų kalinimo ir tardymo vietas. 
Viskas būdavo taip tyčia daroma, kad įbaugintų Lietu
vos kaimus ir miestus, kad pasėtų paniką ir baimę. Taip 
lengviau valdyti užimtą kraštą.

Nakvynė Nociūnų kaime

Pilnos visokių netikėtumų ir aklos nežinios buvo tos 
mūsų 1944 metu laokričio mėnesio tamsiosios nsktvs

Kai pasiekdavom vieškelį ir priartėdavome prie telefono 
stulpų, kad jie su kažkokiu įtariamu vėjo švilpesiu liūdnai 
skambėdavo, monotoniškai vielomis ūkaudavo, baugin
davo mus, dažnai parkritusius ant šaltos žemės, su 
įtempta klausa gaudančius pravažiuojančių vežimų gar
sus ir kariškų sunkvežimių bildėjimą. Mums slenkant 
vorele vos keletas žingsnių viens nuo kito tamsioj nak
ty, dažnai išgąsdindavo paliktas laukuose baslys ar rąs
tas, kokio nulaužto medžio stuobrys ar kelmas. Dažnai 
jie atrodydavo lyg gyvi, nejudantys nakties NKVD sar
gybiniai su atkištais šautuvais. Tačiau netoli Troškūnų 
vis dėlto, mes, besigraibaliodami naktyje, pataikėm į ka
rinio lauko aerodromo prieigas. Jos buvo saugomos ir 
mes beveik kaktomuša susidūrėm su patruliuojančiais 
kareiviais. Mus gelbėjo tik nedideli krūmokšniai, į ku
riuos tuoj ir sulindom. Labai nejaukiai nuteikė į nakties 
dangų iššauta raketa, gana ryškiai apšviečianti apy
linkę. Jie mus bėgančius greit pastebėjo. įkandin mūsų 
nutratėjo kelios automatų serijos. Neilgai šaudė, mūsų 
nesivįjo ir greit aprimo, bet mes iš keturių grupės draugų 
likom tik du. Bandėm tyliai prisišaukti kitus du savo 
bičiulius, tačiau jokio atsakymo nesulaukėm. Galvojom, 
kad juos nušovė ar sužeidė, apgraibomis apieškojom tą 
vietą, kur maždaug jie buvo šaudymo metu, tačiau jokių 
jų buvimo ženklų nesuradom. Po kurio laiko nutarėm 
dviese toliau tęsti kelionę Skapiškio link. Mūsų kiti du 
bendrakeleiviai, kaip vėliau sužinojom, irgi nebuvo 
sužeisti, bet per sąmyšį pakeitė kryptį ir buvo pasikly
dę.

Toliau keliauti naktimis dviese atrodė mums dar 
sunkiau ir nedrąsiau, bet ėjom, atidžiai pasiklausydami, 
stabtelėdami, priglusdami prie sušalusios žemės. Atmin
ty giliai išliko priešpaskutinė mūsų kelionės naktis. 
Niiv«n»p bet nnkelisve nemažinu dvidešimt kilometru

krūmais ir laukais, vieškelių pagrioviais ir lauko keliu
kais, pagaliau pasiekėm didelį kaimą, kaip vėliau suži
nojom — Nociūnų. Nedrąsiai prisiartinom prie pirmos 
trobos netoli vieškelio. Aš tyliai pasibeldžiau į langą. 
Moteriškas balsas iš vidaus paklausė „kas ten?” Trum
pai nupasakojęs apie pabėgimą iš Raudonosios armijos 
ir kad jau nuo čia netoli ir mūsų Skapiškio apylinkės 
kaimai, aš paprašiau moteriškės nurodyti, kur mums 
būtų galima apsinakvoti. Ji, pasitarusi su savo vyru, 
atidarė duris ir paprašė užeiti vidun. Žiburio nedegė, 
bet greitosiomis davė pieno su duona. Vėliau gerieji 
mūsų šeimininkai pasiūlė pas juos praleisti likusią 
nakties dalį, o dieną pasilsėti, niekur neiti. Mes greit 
sutikom. Tada šeimininkė paruošė trobos atskiroj da
ly, vadinamoj kamaroj, dvi švarias lovas, su paklodėm 
ir baltais pagalviais. Kai mus nuvedė ten, mes griežtai 
atsisakėm, nes po kelionės esame nesiprausę ir nešvarūs. 
Mes sakėm, kad mums būtų labai gerai, jeigu galėtume 
užlipti ant pečiaus ir ten šiltai pasnausti. Buvome 
gerokai ir pašalę. Šeimininkai sutiko. Greitai mes 
užflirangėm ant pečiaus, nusiavėm batus, nusimovėm 
kojines ir palikom visa tai žemai ant grindų. Šeimininkė 
atnešė didelius kailinius pasiklojimui ir, linkėdama 
gerai pasnausti, užtikrino, kad čia niekuomet dar 
nebuvo užsukę NKVD daliniai, apylinkėse viskas ramu, 
mes galim ramiai miegoti. Ryto metą šeimininkė užkū
rė pečių ir aukštaitišku kaimišku papročiu krosnyje 
pradėjo kepti blynus per visą „petelnę”, gražiai ant 
dviejų šakučių keptuvę įstumdama gilyn į degančią 
krosnį, tai vėl ištraukdama. Ten virė ir nemažas puodas 
kopūstų su dideliu gabalu lašinių, matyt, mūsų bū
simiems pusryčiams.

(Bus daugiau)
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„ŠOKS ŠEIMYNA ŠOKINĮ”
NIJOLĖ BENOTIENĖ

DIRBS „BALTUOSIUOSE 
RŪMUOSE”

„Gintaro” 40-mečio koncertas: ' 
„Šoks šeimyna šokinį” įvyko 
š.m. gegužės 27 dieną Toronte, 
Anapilio sodybos salėje. „Ly
giuoki!, visų galvos pakeltos, 
nežiūrim į kojas, berniukai, kur 
jūsų rankos turi būti?,... niekas 
nekalbat!”, girdėjosi Ritos Ka- 
rasiejienės pastabos. Iki koncer
to liko vos dvi repeticijos, dar
bo begalės, o salėje 180 visokio 
amžiaus šokėjų bando repetuo
ti jungtinius suėjimus, lygiavi
mus; kapelos muzikantai sty- 
guojasi instrumentus; daininin
kai derina balso stygas, o ne
kantrūs tėveliai, trypčiodami 
vietoje, žvilgčioja į laikrodžius, 
vienas kitam padejuodami apie 
vėlyvą laiką ir ilgai užsitęsusią 
repeticiją. Pesimistams, stebint 
visą šią žmonių minią, tikriau
siai atrodė, kad nieko nebus iš 
šios makalynės; optimistams — 
nesvarbu kaip bus, juk savi vai
kai šoka, tai savaime gerai, o 
tiems, kurie matė Ritą Karasie- 
jienę dirbant išeivijos šokių 
šventėse, ypač praėjusiais me
tais Pasaulio lietuvių dainų ir 
šokių šventėje, buvo aišku, kad 
ji sugebės pasiekti ir įgyvendin
ti tą, ką ji mato savo vizijoje ir 
ne bet kaip, bet tik labai gerai.

Kito pasiruošimo ji nepri
pažįsta ir nežino. Nežinojo ir 
anksčiau, kai prieš 30 metų abu 
su Juozu Karasiejumi perėmė 
10 metų gyvavusią „Gintaro” 
šokių grupę, kurią išaugino į 
180 šokėjų turintį, aukšto me
ninio lygio ansamblį. Rita ir 
Juozas užsispyrusiai, negailėda
mi nei savęs, nei savo šeimos, 
nei savo laisvalaikio,iš kartos į 
kartą, iš vieno dešimtmečio, net 
į keturiasdešimtmetį, vedė 
„Gintaro” šokėjėlius, kol 
ansamblis pasidarė didelė šei
ma, jungianti senelius, tėvelius, 
vaikus ir anūkėlius. Ne be reika
lo šis sukaktuvinis koncertas 
buvo pavadintas „Šoks šeimyna 
šokinį”.

Jaukiai ir maloniai lietuviškų 
juostų ornamentais papuošta 
Anapilio sodybos didžioji salė, 
mėlynomis staltiesėmis užtiesti 
stalai, kaip Baltijos jūros ban
gelėse sumirgėję gintarėliai-va- 
zelėse pamerktos mažos gelto
nos rožytės, sudarė malonią 
nuotaiką.

„Kaip mažytė ąžuolo gilelė, 
nukritusi į derlingą Kanados 
žemę, ėmė augti ir šakotis ‘Gin
taro’ šeima”: tiksliai programo
je nustatytu laiku koncertą 
pradėjo, ilgus metus buvusi an
samblio vedančioji, Birutė 
Nekrošiūtė-Pilipaitienė. Savo 
įžanginėje atidarymo kalboje ji 
palygino „Gintaro” vienetą su 
galingu Lietuvos medžiu — 
ąžuolu. Pasigirdus dainos „Pa- 
sodinom ąžuolą” muzikiniam 
įrašui, į sceną įžygiavo mūsų 
tikrieji „ąžuolai” — „Gintaro” 
grupės garbingi veteranai, ku
rių eiles pratęsė visi likusieji an
samblio šokėjai, iš visų salės 
kampų sueidami ir sudarydami 
gražias, lygiuojančias eiles. 
Žiūrovai, nuo plojimų įkaitusias 
delnais ir iš susijaudinimo įrau
dusiais veidais, bandėm ieškoti 
pažįstamų, draugų ar savo šei
mos narių. Reikia pripažinti, se
kėsi labai sunkiai, nes mergai
čių vienodai supintos ilgos 
kasos, vienodo ilgumo tautiniai 
drabužiai, berniukų tvarkingai 
sukišti, neišsipešioję marški
niai, vaikų ir jaunesnių vaikų 
šokėjų grupės mergaičių galvy
tės papuoštos baltų ramunių 
vainikėliais, visos šios ir kitos 
detalės sudarė tvarkingą ben
drą grupės vaizdą. Giliai susi
jaudinę ir džiaugdamiesi tokia 
gausybe Toronto „Gintaro” šo
kėjų, klausėmės Juozo Karasie- 
jaus trumpos kalbos, kuria jis 
apibūdino šokių grupės įsikūri
mą, pirmuosius žingsnius, jų va 
dovus, primindamas ir pirmųjų 
šokėjų, dabartinių veteranų,

repeticijų sunkumus: „akys 
nebeprimato, kaktom atsi- 
mušam, kojas skauda, nes 
jau ir svorį didesnį nešiojam... 
visa laimė, kad savo gretose 
daktarų turime, kurie nuo 
užmaršties (sklerozės) piliulių 
duoda, o kitiems akinius ant 
nosies užkabina”. Po tokio 
apibūdinimo, visą koncertą sė
dėjau laukdama, kol kas nors 
panašaus su veteranais atsitiks, 
deja, įsitikinau, kad jie dar labai 
ir labai stiprūs „ąžuolai”, kurių 
nesendina nei nuometai, nei 
šiaudinės skrybėlės, o jų vado
vės R. Karasiejienės parinkti 
šokiai net jaunimui prakaitą 
išspaustų.

Po iškilmingo atidarymo sce
ną užėmė patys mažieji „Gin
taro” šokėjai, atlikdami 3 
šokius. Jų pasirodymas buvo 
tvarkingas, meniškas, šokiai 
pritaikyti jų amžiui. Ypatinga 
padėka tenka jų grupės mokyto
jai V. Tirilienei ir jos padėjėjams: 
G. Karasiejui ir A. Puzerytei.

Puikų mažųjų pasirodymą 
keitė studentų grupės atlieka
mos trys liaudies dainos. Dai
nuojantis jaunimas išeivijoje 
darosi vis retesnis įvykis, tačiau 
„Gintaro” ansamblio vadovams 
pasiseka išmokyti jaunimą ne 
tik grakščiai šokti, bet ir skam
biai dainuoti. Tokie dainų ir 
muzikos intarpai kartojosi viso 
koncerto eigoje,sulėtindami 
įsismaginusį šokių aistros greitį 
ir leisdami atlikėjams trumpai 
atsikvėpti. Stebint koncertą, 
kilo pasiūlymas, (kuris po 3 vai. 
koncerto tikrai pasitvirtino), 
jungti kai kurias dainas su 
šokiu, tuo sutaupant laiką ir 
pasiekiant tikrąjį „Gintaro” 
ansamblio ansambliškumą. 
Kruopščiai parinktų šokių ir 
dainų junginys paryškintų reži
sūrinį koncerto sprendimą.

Po jaunesniųjų vaikų grupės 
atliktų: J. Lingio šokio „Gegu
tė” ir L. Vaičiulėnienės — „Mo
kyklos varpelis” (mok. A. Bubu- 
lienė, padėjėja R. Birgiolienė), 
antrąjį „Gintaro” veiklos de
šimtmetį apibūdino buvęs šokė
jas ir muzikantas Algis Kairys, 
kuris savo kalboje prisipažino 
kad: „kaip ta musė ant sienos 
galėčiau papasakoti šimtus špo
sų ir anekdotų iš savo ir savo 
draugų įspūdžių ‘Gintare’ ”, bet, 
visų laimei, Algis tų paslapčių 
neišdavė, o vyresnieji šokėjai, 
paruošti vadovės L. Kaminskie
nės ir padėjėjos A. Karasiejūtės, 
koncertą tęsė toliau. Ši grupė 
įrodė, kad šokio menui ir 
tobulėjimui ribų nėra, jie 
pasitikinčiai jautėsi scenoje, 
savo šokimu demonstruodami 
turimus šokio įgūdžius. Žiūro
vai džiaugėsi jų pasirodymu, pa
lydėdami gausiais plojimais. Po 
muzikinio kapelos intarpo ir 
studentų grupės atliekamų 
dviejų dainų, toliau koncertą 
tęsė jaunių grupės dalyviai, at-

Toronto „Gintaro" ansamblio 40 tojo dešimtmečio sukakties Šventėje
Nuotr I). Pranaitienės

„Šoks šeimyna šokinį” — Toronto „Gintaro” ansamblio 40-mečio sukakties šventė.
Nuotr. D. Pranaitienės

likdami 4 šokius. Visus metus 
repetuodami Anapilio sodybos 
scenoje, jaunių grupės šokėjai 
įrodė, kad išmoko šokti ir nau 
jus šokius, jausti scenos erdvę, 
bet ir nė karto nepajudino sce 
nos užuolaidų. Nespėjom paste
bėti, kai D. Radvilavičienės 
šokiu „Šoks šeimyna šokinį”, 
kuriame veteranai atliko sene
lių, studentai-tėvų, ir vaikai- 
anūkų vaidmenis, baigėsi pir
moji sukaktuvinio „Gintaro” 
koncerto dalis.

Po neilgos pertraukos, antrąją 
koncerto dalį sveikinimo žodžiu 
pradėjo veteranų grupės šokėja 
ir ilgametė tėvų komiteto pirmi
ninkė Dalia Valadkiene, linkę 
dama ansambliui ir jo vado
vams tolimesnės sėkmės. Ji 
perskaitė raštu gautus sveikini
mus iš Ontario valdžios minis
tro pirmininko — Bob Rae, Lie
tuvos Kultūros centro direkto
riaus — J. Mikutavičiaus, Vii 
niaus universiteto dainų ir šo
kių ansamblio. Pasaulio lietu
vių dainų ir šokių šventės vy
riausia vadovė L. Kisielienė 
„Gintaro” 40-mečio proga 
parašė šiai grupei šokį „Mano 
protėvių žemė”, kurį gintarie- 
čiai artimiausiu laiku ruošiasi 
išmokti.

Komiteto narys A. Vanagas 
įteikė apdovanojimus už „Gin
taro” sukaktuvinio plakato su
kūrimą ir paruošimą, kurio 
laimėtoju tapo Gintaras Kara- 
siejus. Paskelbė loterijos, kurios 
didysis prizas buvo kelionė į 
Kopenhagą, laimėtojus. Kapelos 
muzikantai (vad. T. Pabrėžai, 
dainininkai ir kanklininkės (Z. 
Janeliūnienė ir 1. Pivoriūtė) 
toliau tęsė antrąją programos 
dalį. Besišypsantys veidai, lais
va sceninė laikysena, skambūs 
balsai paliko viltį, kad galgi 
lietuviška daina išsilaikys išei 
vijos jaunimo tarpe kaip dalis 
šokių ansamblio repertuaro.

Visoje antroje dalyje meistriš
ko šokio atlikimo viršūnes de
monstravo studentų grupės šo
kėjai, kruopščiai paruošti vyriau 
sios „Gintaro” vadovės Ritos 
Karasiejienės. Tikriausiai nei

vienas žiūrovų nesiginčys su 
mano teigimu, kad studentų 
grupes atlikimas, tai ne tik 
daug valandų pareikalavusių 
repeticijų rezultatas, tai vidinis 
šokėjo išgyvenimas ir šokio min
ties išvaidinimas grakščiais ju
desiais, aktorine išraiška. Įjuos 
žiūrint, atrodo šokis, tai paukš
telio plunksnos vėjyje skrajo
jimas. Jau pirmuoju šokiu — 
„Parovėjos suktinė” (T. Kaliba- 
taitė) studentų grupės šokėjai 
parodė visą likusio koncerto 
tempą ir nuotaiką. Įdomus buvo 
A. Krivaitienės šokis „Šiaučiu- 
kas — kriaučiukas”, E. Morkū
nienės „Apvąlainis” ir žinoma 
„klumpėtas” J. Lingio — „Pa- 
keltkojis”. Sis šokis studentų 
grupės šokėjams kažkuo ypatin
gas, norėčjau spėti, kad tai gal 
vyriškumo, o gal berniokiško iš
dykavimo sutramdymas, nes 
visi buvę ir studentų grupėje 
šokėjai, net nekvėpuodami, ste
bėjo savo draugų atlikimą, po 
kurio pasigirdo gausūs ap
lodismentai. Trečiojo „Gintaro” 
dešimtmečio pasiektą darbą ir 
įspūdžius apibūdino buvusi ilga
metė šokėja ir dabartinė jaunių 
grupės mokytoja R. Yčienė. Jos 
nuoširdžiuose ir jautriuose 
prisiminimuose ilgam išliks 
„Sadutės” atlikimas Disney 
Land turistams, kelionės ir 
nakvynės autobusuose, šokimas 
visokio dydžio, apšvietimo ir 
grindų slidumo scenose.

Muzikinis intarpas visus grą
žino iš R. Yčienės prisiminimų 
į Anapilio salę ir ypač puikiai 
studentų grupės (vad. D. Vis- 
kontienė) atlikta daina „Gol 
žvirblis” paliko smagią nuotai
ką. Turiu prisipažinti, kad 
nelabai supratau, apie ką jie 
dainavo, nes dainavo žemaitiš
kai, tik žinau, kažkas darėsi su 
tuo nabagėliu žvirbliu, o daini
ninkai kartojo: ..nežinau, neži
nau, ar bus gyvs?”, bet kadangi 
žiūrovai juokėsi, manau, žvir
blis liko gyvs! Šokis keitė šokį, 
puikų atlikimą stiprino artistiš
ka šokėjų vaidyba, vietomis pa
naudoti muzikiniai dainuojami 
įrašai, sustiprino norimą žiūro

vui perduoti šokio mintį.
Paskutiniajam 4 dešimtme

čiui apibūdinti į sceną išėjo, 
visai neseniai palikęs „Gintaro” 
studentų eiles, Alvydas Saplys: 
„kaip krentanti žvaigždė, pralė
kė 10 metų laikotarpis”, pradėjo 
Alvydas savo kalbą, paminėda
mas atmintin įstrigusius prisi
minimus, keliones, naujus drau
gus, koncertų išgyvenimus. 
„Dėkoju Ritai ir Juozui už 
jaunystės dienų nuostabius pri
siminimus”; baigė savo pasi
sakymą Alvydas.

Tradiciniu „Aštuonyčiu” stu
dentų grupė baigė savo jubilie
jinį pasirodymą, po kurio, skam
bant G. Savinienės dainai „Lie
tuva”, į sceną ir salės aikštę 
sužygiavo visa gausi „Gintaro” 
ansamblio šeima.

Visas šis puikus renginys tru
ko 3 valandas, gal truputį ir per 
ilgai, bet tai buvo nepaprastas, 
o 40 metų „Gintaro” darbo ap
vainikavimas, visos Tdronto lie
tuviškos visuomenės šventė. Po 
sveikinimų ir dovanėlių moky
tojoms įteikimo „Gintaro” 
vadovė Rita Karasiejienė padė
kojo visiems šokėjams, jų moky
tojams, tėveliams ir visai Toron
to visuomenei, pabrėždama, kad 
ši šventė, tai visų mūsų bendro 
darbo vaisius. Prisipylėm šam
pano taures ir sugiedojom „Il
giausių metų” „Gintarui”: jų 
šokėjams, mokytojams ir vy
riausiems vadovams Juozui ir 
Ritai Karasiejams. Tik jų dėka 
„Gintaras” tapo išeivijos 
tautinio meno vertybė ir mūsų 
visų pasididžiavimas, Ritos ir 
Juozo įsitikinimų ir lietuvišku
mo dėka, mūsų vaikai gali augti 
ir formuoti savo unikalias asme
nybes dviejų ar daugiau, įtako
je, garsinti mažos Lietuvos var
dą toli užjos ribų. Pagyrimų ir 
padėkos žodžių, dirbant tokį 
darbą, niekada nebus per daug, 
juo labiau, kai įdėtas darbas 
skaičiuojamas ne metais, o 
dešimtmečiais. O kiek pats žmo
gus savo gyvenime tų dešimt
mečių teturi?

Norisi tikėti, kad „Gintaras” 
gyvuos ilgus, ilgus metus,švęs
damas garbingus jubiliejus, 
lietuviškoje dvasioje auklėda
mas mūsų jaunąją kartą, o 
vadovai niekada nepritrūks 
kantrybės, jėgų ir sveikatos.

SUKURTA GUDU 
DRAUGIJA

Vilniuje susibūrė Lietuvos 
gudų bendrija. Jos pirmininku 
išrinktas žymaus nepriklau
somos Lietuvos gudų veikėjo, 
garsaus architekto K. Dušaus 
ko-Duž sūnus S.Dušauskas- 
Duž.

Lietuvoje šiuo metu gyvena 
apie 60,000 gudų. Tai — trečioji 
pagal didumą Lietuvoje gyve
nanti tautinė mažuma po rusų 
ir lenkų. Naujai susibūrusios 
bendrijos uždavinys — koordi
nuoti gudiškų organizacijų 
veiklą.

(LR, 04.29)

Prieš trejus metus rašiau 
„Drauge” (1992 m. kovo 24 d.) 
apie Toronte, Kanadoje, gimu
sią Juliją Vindašiūtę, kuri tada 
pagarsėjo, kaip jauna banko di
rektorė — „American Banker” 
žurnalo buvo išrinkta, kaip 
viena iš Amerikos „40 under 
40” daugiausia žadančių jaunų 
bankininkų. Dabar vėl Pine 
Bluff, Arkansas — ten kur Juli
ja šiuo metu dirba — laikraštis 
pranešė mums lietuviams labai 
malonią naujieną — prezidentas 
Bill Clinton ketvirtadienį, bir
želio 22 d. paskelbė, kad Julija 
Vindašiūtė skiriama 1995-1996 
metų „White House Fellow”, 
t.y. bus speciali asistentė 
ministrų kabineto ar aukštesnio 
rango Baltųjų Rūmų pareigū
nams.

Julija, 33 m. yra egzekutyvi- 
nė direktorė „Good Faith” fon
do rytiniame Arkansas. Jinai 
1971 m. su tėveliais persikėlė iš 
Kanados į „Silicon Valley”, 
netoli San Francisco, CA. 1983 
m. Julija baigė U.C. Berkley, 
gaudama bakalauro laipsnį, o 
1986 m. gavo ir magistro laips
nį Massachusetts Technologijos 
institute (MIT). 1988 m. buvo 
išvykusi su banko programa į 
Bangladesh, vėliau grįžo į Ar
kansas.

Julijos mamytė, Onutė Vėly- 
vytė-Vindašienė, gimusi Vil
kaviškyje, užsiima namų pre
kyba, o tėvelis — Alfonsas Vin- 
dašius, gimęs Palangoje, — ap
sukrus elektronikos firmų kūrė
jas. Abu aktyvūs lietuviškoje 
veikloje.

„The White House Fellovv” 
programa, kuri įkurta prieš 30 
metų, yra nepolitinė, skiriama 
asmeniui pagal jo akademinį, 
profesionalinį ar bendruomeni
nį pasiekimą. Šiais metais šiai

LAIKRAŠTIS APIE TURIZMĄ
Turizmas Lietuvoje yra dar 

nauja verslo sritis, kuri so
vietiniais metais buvo visai 
užmiršta, jeigu neskaityti 
valdiškų šios srities įstaigų, 
kurios dirbo ranka rankon su 
tarybine žvalgyba.

Lietuvai atgavus nepriklau
somybę, turizmas Lietuvoje 
pradėjo leisti pirmuosius daigus, 
nors dar ir šiandien, galima 
sakyti, nėra daug pagerėjęs, ta
čiau jau yra padaryta bent gera 
pradžia.

Todėl pasirodęs naujas leidi
nys „Turizmas”, kuris save 
vadina „laikraščiu turistui ir 
turizmo specialistui”, taip pat 
yra žingsnis į priekį. „Turiz
mas” — tai naujas laikraštis ir 
norintiems keliauti, ir beruo- 
šiantiems keliones. „Skaitykite 
mus, reklamuokitės pas mus ir 
rašykite mums. Būsime dėkingi 
už pasiūlymus ir patarimus. Ke
lionių sezonas prasideda!” — 
taip rašoma šiame leidinyje. 
Taip pat minima, kad iki Vely
kų leidimus turizmo paslau
goms teikti gavo 210 firmų. Vil
niuje šiuo metu turizmu užsi
ima 94 firmos, Kaune — .51, 
Klaipėdoje — 17, Šiauliuose — 
7. Turizmo paslaugas daugiau
sia teikia uždarosios akcinės 
bendrovės (120) ir individualios 
įmonės (75).

„Turistas” rašo apie Biznio 
mokymo centro suorganizuotus 
pasitobulinimo kursus Kauno 
technologijos universiteto rū
muose, kuriuose dalyvavo įvai
rių turizmo firmų atstovai. Apie 
šiuos kursus papasakojo centro 
direktorius bei administravimo 
fakulteto prodekanas V. Kun
drotas. Jis taip kalbėjo: 
„Daugeliui nepaslaptis, kad 
turizmas — viena perspekty
viausių ūkio šakų. Tai rodo ir 
užsienio patirtis: 130-tyje pa
saulio valstybių turizmas yra 
pirmajame trejetuke JAV vals
tijų — 41-oje turizmas irgi pir
majame trejetuke. Deja, pas 
mus šito nėra. Šie kursai — tai 
pirmoji programa turizmui. Per

Julija Vindašiūtė.

programai, iš 1,200 kandidatų, 
buvo atrinkti 9 vyrai ir 5 mote
rys. J tų laimingųjų tarpą pa
puolė ir lietuvaitė. Šis atrin
kimas reiškia vieneriems me
tams įtemptą darbą Baltuosiuo
se Rūmuose, Washingtone: ra
šant kalbas, pravedant įvairius 
susirinkimus, paruošiant įstaty
minius bei finansinius projektus 
ir koordinuojant Baltųjų Rūmų 
politikos gaires. Be to, šie 
asmenys praeis specifinę prog
ramą, paruošiančią juos įvai
riems valdžios vadovaujamiems 
darbams. Tarnyba prasidės nuo 
rugsėjo 1 d.

Tarpe ankstyvesniųjų „White 
House Fellovv” programos pa
rinktųjų matome žymias asme
nybes, pvz., HUD sekretorių Hen
ry Cisneros, CNN prezidentą 
Tom Johnson, istorikę Doris 
Kearns Goodvvin, Tenneco CEO 
Dana Mead, ir buvusį Joint 
Chiefs of Staff pirmininką Co- 
lin Powell.

Jaunajai Amerikos lietuvaitei 
linkime sėkmės Baltuosiuose 
Rūmuose, o jos tėvelius sveiki
name, išauginus taip daug pa
siekusią dukrelę.

Vyt. Šliūpas, P.E.

tris savaitgalio dienas norėta 
supažindinti su darbu naujomis 
sąlygomis, su reikalavimais 
kiekvienam firmos darbuotojui. 
Malonu, kad į šiuos kursus 
susirinko net 26 atstovai iš 
įvairių miestų. Jiems paskaitas 
skaitė bei užsiėmimams vado
vavo ne tik Lietuvos specia
listai, bet ir biuro profesorė A. 
Jasaitis iš JAV. Profesorė per 
dvejus metus jau susipažino su 
mūsų rinka ir gali daug ką 
įdomaus patarti”.

Laikraštyje pateikiama daug 
įvairių turistinių kelionių iš 
Lietuvos į daugelį pasaulio 
kraštų. Šalia jų yra ir poilsinės 
kelionės į Floridą, Jamaiką, 
Martiniųue, Antiguą. Pavyz
džiui, į Floridą iš Lietuvos ga
lima vykti poilsinėms 7 ar 14 
dienų kelionėms. Jas organizuo
ja „Mono turizmas” bendrovė, 
kaina nuo 4,000 litų. Į Jamaiką 
bei kitas Karibų salas panašios 
kelionės kainuoja nuo 5,000 
litų. Brangiausios kelionės 
siūlomos į Singapūrą, Bankoką, 
ir kitur, kur 8 dienos kainuoja 
apie 6,000 litų.

Taip pat įdomus yra laikraš
tyje paskelbtas „Lietuvos avia
linijų” bendrovės lėktuvų 
tvarkaraštis, galiojantis nuo 
1995 m. kovo 26 d. Dabar ši 
Lietuvos pagrindinė oro linija iš 
Vilniaus turi gana dažnus skry
džius į Amsterdamą, Berlyną, 
Kopenhagą, Dubai, Frankfurtą 
(prie Maino), Stambulą, Kijevą, 
Londoną, Maskvą, Paryžių, 
Sankt Peterburgą, Romą, Stok
holmą, Varšuvą ir kitur. Vienas 
lėktuvas savaitėje į Frankfurtą 
iš Vilniaus skrenda net per Pa
langą.

Šiame „Turizmo” numeryje 
turistinių vietų plačiau rašoma 
apie Aukštaitijos valstybiniame 
parke esančią kalvą — Ledakal- 
nį. Taip pat rašoma ir apie 
vandens keliones Lietuvoje.

Šį įdomų leidinį redaguoja: A. 
Ignatonienė, J. Ignatonis, D. 
Sribkė. Jo adresas: Pylimo g. 
8/2. Leidėjas L. Medelis.

Ed. Šulaitis
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Susipažinkime

DARBUOTIS LIETUVOS
GEROVEI

Lietuvai atgavus nepriklau
somybę, šimtai išeivijos įvai
riausių profesijų lietuvių 
skubėjo į Tėvynę talkininkauti 
įvairiose valstybinio gyvenimo 
srityse. Talkininkams teko gy
venti net labai sunkiose bei 
neįprastose sąlygose, todėl vieni 
grįžo padirbėję mėnesį kitą, o 
kiti, idealizmo vedini, kantriai 
savo išmone bei patirtimi 
besidalindami, tebepluša ir 
šiandien. Nedaug mūsų spau
doje apie juos parašoma, o rūpė
tų apie tuos ištverminguosius 
daugiau išgirsti, kad jų pavyz
dys veikiai spinduliuotų į 
lietuviškąją aplinką, ska-; 
tindamas neužmiršti Lietuvos.

Vienas iš tų patvariųjų yra 
profesorius Rimas Kalvaitis.
Gimė jis 1933 m. gruodžio 10 d. 
Rumšiškėse, Kauno pašonėje.
1944-ųjų vasarą Kalvaičių 
šeima, vengdama antrosios 
bolševikinės okupacijos, pasi
traukė į Vokietiją, o 1950-aisiais 
emigravo į JAV ir ilgėliau 
sustojo Philadelphijoje, kur 
Rimas 1958 m. baigė Drexelio 
institutą, o po to Ekonomikos 
studijas gilino Californijos uni
versitetuose. Akademinį darbą 
jis pradėjo ir iki šiol tebetęsia 
New England kolegijoje ir New 
Hamshire universitete. 1970 
m. vedė Ziną Čikotaitę ir lietu
viškoje dvasioje išaugino 5 
vaikus.

1989 m., įsisiūbavus Lietuvos 
‘laisvėjimo bangai ir Vingio 
parke iškilus trispalvei, Rimas 
Kalvaitis išskubėjo į Kauną, 
dalyvavo su būriu užsienio 
lietuvių akademikų Vytauto Di
džiojo universiteto atkūrimo 
procese ir buvo išrinktas į Vy
tauto Didžiojo universiteto 
Senatą, kuriam ir šiandien 
priklauso. Netikėtai sutikęs 
senokai matytą profesorių, tik 
ką grįžusį iš Lietuvos ir pra
dėjusį trumpas atostogas, 
pakviečiau pokalbiui, kurio 
mintys tiktų užsienio lietuvių 
'spaudai.

— Malonėkite trumpai pa
pasakoti apie Jūsų dėstomus 
dalykus.

— Dėstau amerikoniškai kal
bant, „biznį”, lietuviškai būtų 
verslą, ir ekonomiką. Šiais 
laikais Lietuvoje naują eko
nomikos ateitį kuriant, abu 
klausimai yra labai aktualūs ir 
studentijos domėjimasis šiais 
dalykais yra nepaprastai 
didelis. Su laisvos rinkos eko
nomika Lietuvos žmonės dar 
nėra susipažinę.

— Ar prisimenate drama
tinius įvykius prieš nepri
klausomybės paskelbimą ir 
kiek nuo to laiko pasikeitė 
Lietuva?

— Vėl reikia prisiminti Vy
tauto Didžiojo universiteto 
atkūrimo procesą, kai į uni
versiteto salę susirinko šimtai 
žmonių. Nepaprastai imponavo 
Vilniaus ir Kauno universitetų 
dėstytojų bei mokslininkų 
drąsa. Tada ir mano bendra
vimas su universitetais pra
sidėjo. Nors tada ir buvo dar ko
munistinė valdžia, bet tarp 
žmonių buvo gyvas patriotinis 
sentimentas. Komunistų parti
jos žmonės šiek tiek varžėsi 
žmonių tarpe, tai ir posėdžių 
metu Kauno miesto komunistų 
partijos atstovai kažkaip ne
drįso kalbėti. Teko kalbėti ir 
man, kalbėjau truputį drąsiau, 
negu tada buvo kalbama Lie
tuvoje. Ir po to sunku buvo 
„atsikabinti” nuo antitarybinės 
bei antikomunistinės veiklos. Ir 
štai jau penkeri metai, kai dirbu 
Vilniaus ir Vytauto Didžiojo 
universitetuose, dalindamas 
laiką pusiau tarp Lietuvos uni
versitetų ir savo nuolatinių 
Amerikoje. Šių laikų ir ano 
meto skirtumai žymūs; bet jie 
suprantami. Galbūt būdingiau

Rimas Kalvaitis.

nuvežęs į labai pelningą firmą, 
kur gaminamos lėktuvų vidaus 
dalys. Jie tikėjosi pamatyti 
robotus, nepaprastos technikos 
įrengimus bei priemones, bet la
bai nustebo, kad tame moder
niškame fabrike daugelis 
lėktuvo dalių gaminama ran
komis su paprasčiausiais 
įrankiais. Taigi dirbama su la
bai menka technologija. Tai 
pamatyti labai svarbu, kad 
žmonės negyventų fantazijomis. 
Paskui išvyką komentuojant, 
buvo išsitarta, jog tą patį būtų 
galima ir Lietuvoje daryti. At
sakiau: „žinoma, tiktai-reikia 
ryžto ir savimi pasitikėjimo”. 
Tas pat yra ir su bankais. Ypa
tingų stebuklų nėra. Ir čia 
žmonės dirba, daro klaidas. 
Vakarai nėra stebuklų šalis, yra 
šalis, kur pramonė klesti ir 
bankrutuoja, o bankininkai yra 
žmonės, kurie daro klaidas, 
taip, kaip visame pasaulyje. 
Tačiau jie gal skiriasi tuo, kad 
jų menkavertystės kompleksas 
yra sumažėjęs.

— Girdėjau, kad Jūs atvy
kote į Ameriką su būriu stu
dentų, išrūpindamas stipen
dijas.

— Esu parūpinęs 12 lietuvių 
studentų pilnas stipendijas 
mokslui ir pragyvenimui užsie
nyje. Vieną semestrą jie mokėsi 
Anglijoje ir vieną — JAV. Kai 
kurie būvo tik JAV. Daugumas 
buvo humanitarai-istorikai. Po 
metų visi grįžo į Lietuvą užbaig
ti studijų ir, kiek žinau, pasiryžę 
žygiuoti akademinio mokslo 
keliu. ,

— Praėjusiais metais kny
gų rinkoje pasirodė Jūsų pir
masis eilėraščių rinkinys 
„Žodžiai vaikams, Dievui, 
Tėvynei ir artimui”, o štai 
šiemet ir antrasis — „Taip 
myli vienas kitą žmonės”. 
Įdomu, kokia deivė ekonomi
kos mokslų profesorių su
gundė pasinerti į poezijos pa
saulį?

— Eiliuoti pradėjau atvykęs 
1989 m. į Lietuvą, čia radęs 
didelį dvasios pakilimą. Buvau 
stipriai paveiktas. Dabar Lietu
voje kartais juokauju, kad aš 
rašau ekonominėm ir politinėm 
temom. Tačiau tos temos yra 
tiek skaudžios, kad jas gvilden
ti proza beveik neįmanoma, 
todėl ir atsirado mano ekspe
rimentas šitom temom kalbėti 
eiliuotai.

Be minėtų eilėraščių rinkinių, 
pradėjau rašyti ir scenai skirtus 
dalykus. Teatras — tai graži 
galimybė būti išgirstam. Netru
kus pasirodys „Kasdieninė duo
na”, kuri bus statoma Kauno 
teatro scenoje ir kitur. Aš ieš
kau priemonių, kuriomis gali
ma pasiekti žmogų.

— Esate paskelbęs straips
nių Lietuvos spaudoje. Ko
kiais klausimais pasisakėte?

— Lietuvos spaudoje esu 
pasisakęs ekonomikos klausi
mais. Ir ne vien spaudoje. Bu
vau kviestas kalbėti suvažiavi
muose, ministerijos darbuoto
jams. Pagrindinė mano tema
tika — Lietuvai reikia siekti 
ekonominės nepriklausomybės. 
Politinę nepriklausomybę at

sias atvejis buvo 1991 m. sausio 
13-osios įvykiai, kai Vilniuje 
patyrėme pirmąsias skaudžias 
aukas. Man tada teko būti 
Vilniuje su trimis sūnumis ir 
nelemtiesiems įvykiams prasi
dėjus, skubiai grįžome į Kauną 
ir įsijungėme į veiklą, kai tūks
tančiai ėjo gatvėmis. Man tada 
teko transliuoti iki vidurnakčio 
apie įvykius anglų kalba iš 
Kauno televizijos stoties. Mano 
jauniausias sūnus darė ver
timus. Mes manėme, kad būsi
me parašiutininkų puolami. 
Apie parašiutininkų grėsmę 
mąstant, baiminausi dėl sū
naus ir norėjau, kad jis iš tele
vizijos stoties pasišalintų, tačiau 
jis pasiliko. Visų nuotaika buvo 
pakilusi ir visi jautėsi lyg viena 
šeima. Visi nepaprastai daug 
tikėjosi. O toji viltis buvo 
nereali, todėl sekantys metai 
buvo nusivylimo metai. Jaučiau 
pareigą žmonėms priminti, kad 
kitaip ir negalėjo būti, ir nusi
vylimas neturėtų būti beribis. 
Bet žmonėms tai suprasti 
sunku.

— Kuo skiriasi Lietuvos 
studentas nuo JAV studen
to?

— Malonus klausimas. Da
bartinis Lietuvos studentas 
galėtų būti pavyzdžiu ne tiktai 
Amerikos, bet ir pasaulio 
studentijai. Man teko dėstyti ir 
Anglijoje. Lietuvos studentai 
rūpestingai atrinkti, gabūs ir la
bai noriai mokosi. Vakaruose 
studentai daugiau išlepę ir su 
jais sunkiau dirbti, jiems reikia 
daugiau pagalbos.

— Organizavote Lietuvos 
universitetų dėstytojams iš
vykas į JAV universitetus. 
Kokius įspūdžius jie parsi
vežė apie Amerikos aukštą
sias mokslo institucijas, kaip 
paveikė Amerikos aplinka ir 
iš kur gavote šiam projektui 
lėšų?

— Man pavyko gauti iš PEW 
Trust Foundation (Pew šeima — 
SUN alyvos korporacijos 
dalininkė) 200,000 dolerių, 
kurie buvo paskirti tobulinti 
VD universiteto ekonomikos 
dėstytojams, juos nuvežant į 
kapitalistines Vakarų šalis ir 
ten parodant, kaip laisva rinka 
veikia, sudarant galimybes 
mokytis. Jau tris kartus vežiau 
grupes universiteto dėstytojų 
bei administratorių į Angliją, 
kur buvau per tris vasaras suor
ganizavęs New England Col- 
lege, netoli Londono, jiems šešių 
savaičių kursus, kur mano 
sukviesti iš Anglijos bei JAV 
profesoriai dėstė verslo, eko
nomikos bei politologijos 
dalykus angliškai ir lietuviškai. 
Be paskaitų, labai daug reiškė 
galimybė pažiūrėti anglų fir
mas, bankus ir kultūrines 
vietas.

Toji patirtis ir įgytos žinios, 
savaime aišku, sustiprino jų, 
kaip dėstytojų, autoritetą. Jų ta
riamas žodis jau labiau pati
kimas. Čia norėčiau prijungti ir 
anekdotinių komentarų. Pavyz
džiui, Lietuvoje labai įprasta 
norėti vakarietiškos technolo
gijos — kompiuterių ir pan. 
Anglijoje tą grupę buvau

Tauras Bublys ir Rūta Stroputė pernai rugpjūčio 20 d sukūrę šeima Abu
yra veiklūs lietuviškosios visuomenės nariai.

gavus, ekonominės nepriklau
somybės sąvoka nėra pilnai su
prasta, kuriją yra siekiama su 
užsieniu bendradarbiavimo 
srityje. Tai SSaida. Dabar 
Lietuvoje nesimato rimto stra
teginio planavimo. Ne tjk žemės 
ūkyje, bet ir Visoje ekonomikoje. 
Jei mane paklaustų,fkas Lietu- 

’vos ekonomikoje svarbiausia, 
atsakyčiau taip: 1. Svarbiausias 
priorifetas yra kuo greičiau 
aprūpinai Lietuvęs žmones 
ųpaist j ' pastogė. Tai turi būti 
pasie ta kainomis, kurios pri
einam .į didžiai daugumai 
Lietuvos žmonių. 2. Kitas priori
tetas yra sudaryti ekonomines 
sąlygas, kad žmonės, norintys ir 
galintys dirbti, galėtų tai 
padaryti. Dalyvavimas šešėli
nėje ekonomikoje neturėtų būti 
beveik vienintelis būdas pragy
venti.

Jei vyriausybė nesugeba 
mums pasiūlyti aiškios strate
gijos, kaip patenkinti šias dvi 
buitines būtinybes, tai mums to
kios vyriausybės tikrai ne
reikia. Pasiteisinimas, kad biu
džete nėra tam pinigų, visiškai 
nepakankamas ir nepriimtinas. 
Jeigu taip būtų pasielgę Jung
tinių Amerikos Valstijų ar 
Vakarų Europos vyriausybės 
tarpukario ekonominės krizės 
metu, tai dar ir dabar pasaulis 
kęstų ekonominę krizę. Yra la
bai naivu manyti, kad ilgainiui 
ekonomįka savaime atsigauna, 
kaip moko mus „klasikinės 
rinkos ekonomikos vadovėlis”. 
Jau tarpukario metais buvo su
prasta ir Amerikoj, ir Europoj, 
kad be masyvaus valstybės tie
sioginio kišimosi į veiklą skur
do ir bedarbystės krizės bus il
gos ir skaudžios.

Roosevelt ‘prezidentavimo 
laikais Amerikos ekonominė 
krizė buvo sėkmingai užbaigta 
tiesioginiu ir masyviu valstybės 
įsikišimu į ekonomiką. Muso
linis Italijoj tai padarė dar grei
čiau. Nė vienas iš jų nesiteisino 
neturėjimu pinigų biudžete. 
Lietuva ne tik turi, bet ir gali 
nugalėti prasidėjusią ir mus vis 
labiau skandinančią ekonominę 
krizę. Ką gi daryti, kad baigtųsi 
maisto bei butų stygius, kurį 
jaučia dauguma mūsų žmonių, 
kurio ateityje bijo beveik visi, 
kurie mąsto? Pradėkime butų 
klausimu, nes jis mažiausiai su
dėtingas: 1. Lietuva turi veik vi
sas medžiagas, reikalingas 
statybai. 2. Statybinės firmos 
vos vos dirba. Veik visa stam
besnė statyba sustojo, nes ne
bėra kaip už ją mokėti. 3. Apie 
25 proc. Lietuvos žmonių neturi 
tinkamos pastogės. Jie ją įsi
gytų, jei turėtų pinigų. 4. Pas4 
turintys žmonės tebestato 
didelius privačius namus, nes 
turi pinigų ir bijo jų nuvertėjimo 
ateityje.

Tam, kad būtų patenkinti ne 
vien turtingų žmonių būsto po
reikiai, mano nuomone, valsty
bė turėtų finansuoti statybą, 
skolindamasi tam tikslui 
dideles pinigų sumas iš Lietuvos 
valstybinio banko. Žmonėms 
būstai būtų parduodami il
galaikiam išsimokėjimui ir 
lengvatiniais procentais. Tai

turėtų būti daroma ne tik mies 
tuose, bet galbūt net svarbiau*— 
kaimuose, atkuriant sodybas. 
„Bet juk tąjį emisijd!”,
sakys laisvos rinkos garbintojai. 
„Juk tai sukels infliaciją!” 
Jeigu nebus jokios kontrblės, be 
abejo, gąli paspartėti infliacija, 
bet laikinai. Rinigų emisijai 
padidėjus, kai apyvartos greitis 
ir gėrybių kiekis nesikeičia, 
būna infliacija, bet jei gėrybių 
kiekis auga drauge su pinigų 
emisija, tai infliacijos nėra. 
Pinigų apyvartos* greitis irgi 
gali sukelti infliaciją. Apy
vartos greitis dažniaušiai pa
spartėja, kai žmonės skuba 
atsikratyti pinigais, bijodami jų 
nuvertėjimo. Tai labiausiai 
būdinga kraštams, kuriuose 
nėra ilgalaikio ekonomikos 
plano ir su juo suderintos 
„monetarinės politikos”. Tiems 
ekonomistams, kurie bijo pinigų 
emisijos ir prieš ją kovoja visur 
ir visada, nors nuo to kenčia 
visai nekalti žmonės, priminsiu, 
jog ne žmogus pinigui turi 
tarnauti, bet pinigas žmogui.

— Kaip vertinate Lietuvos 
nepriklausomybės penkme
tį?

— Mano nuomone, valstybės 
nepriklausomybė susideda iš 
dviejų dalių: politinės ir eko
nominės. Pastarosios beveik 
neturime, nes pvz.,esame prira
kinti energetikos srityje prie 
senos sistemos ir nepajėgiame 
atsikabinti. Taip pat esame 
prirakinti ir rinkos prasme prie 
didžiosios Rusijos. Dėl »to 
atsipalaidavimo reikia dar daug 
pasidarbuoti. Mūsų rinkoje 
daugiau ir daugiau reiškiasi Eu
ropos valstybes, ypač Vokietija, 
kuri irgi nemažai savivaliauja. 
O pas mus pasipriešinimo yra 
mažai. Taigi, kuriant eko
nominę nepriklausomybę, vYa 
labai daug darbo. Bet šis 
reikalas yra daug mažiau 
suprastas negu politinės 
nepriklausomybės gavimas ir 
čia aš norėčiau praleisti savo 
gyvenimo metus, bandydamas 
padėti.

— Tai kas gi darytina da
bar, kad artėtumėm prie eko
nominės nepriklausomybės?

— Lietuvoje yra galinga pra
monė, kuri buvo skirta aptar
nauti plačią Tarybų Sąjungos 
rinką.„Ekrapo” fabrikas Pane
vėžyje, televizijos gamyklos Šiau
liuose ir nemažai kitų yra geri 
pavyzdžiai. Šios gamyklos nebe
pajėgs išlaikyti įprastą gamybos 
lygį, kuriame buvo įpratusios 
dirbti. Jos ekonominių realybių 
yra sužlugdytos. Kol kas yra la
bai mažai alternatyvų, ką da
ryti su žmonėmis, kurie šiame 
versle bus nebereikalingi.

Lietuvoje dabar yra apie trys 
ketvirtadaliai miestiečių. Pusė 
iš jų dirba pramonėje, kuriai nėra 
ateities. Didžiausias uždavinys 
ir yra rasti žmonėms darbo. De
ja, šis uždavinys menkai spren
džiasi. įsivaizduokime Kauną, 
Vilnių ir kitus didesnius Lietu
vos miestus, kur žmonės gyvena 
sovietmetyje statytuose daugia
aukščiuose namuose, kur šildy
mas yra centrinis ir nepapras
tai brangus. Jie pradeda byrėti 
ne fiziniai, bet socialugtinai. 
Žmonėms mažiau ir mažiau dar
bo. Mažiau ir mažiau priežiūros 
rajonams. Visa ši struktūra 
negali išlikti, bet niekas ne
siima jokių specifinių uždavinių
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Ugnė Skripkutė.

ardyti sugadintą Lietuvą ir ją 
atstatyti į ekonomiškai pastovų 
vienetą. Kitas uždavinys — 
pasirūpinti, kad būtų kas
dieninės duonos.

Ir buvusios, ir dabartinės vy
riausybės ištikimybė laisvai 
rinkai kol kas davė nedaug 
vaisių. Gana garbinti laisvą 
rinką, lyg kokį idealą. Ji, kaip 
idealas, egzistuoja tik įžan
giniuose ekonomikos vadovė
liuose. Ji neegzistavo nei Vaka
rų Europos, nei Japonijos eko
nominio atsikūrimo metu. Ji 
garbinarųa ten daug mažiau 
negu čia. Valstybės ir apskritai 
visuomenės žmogiška, krikščio
niška moralė reikalauja, kad 
bent tol, kol ekonomika nebus 
grąžinta į normalias veiklos 
vėžes, šalpos reikalaujantys 
žrbonės būtų šelpiami. Juk vi
suomenė yra kalta, kad vals
tybė nekompetentingai arba net 
nedorai atlieka jai patikėtas 
pareigas.

Lietuva pasirinko laisvę tam, 
kad Lietuvos žmonių gyve
nimas turėtų prasmingą ateitį. 
Kova už ekonomikos nepri
klausomybę tik prasideda. Šioj 
kovoj pirmiausia reikia suvok
ti, kad laisvė ir savivaliavimas 
yra labai skirtingos sąvokos. 
Kad tikrai būtų įmanoma 
laisva rinka, reikia jai atvi
rumo, viešumo, tokios'konku
rencijos bei valstybės su įstaty
mais, kurie šias sąlygas garan
tuoja.

— Dėkodamas už turiningą

t Itin t (t
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LIETUVOJE, LATVIJOJE,

ESTIJOJE, RUSIJOJE,
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(800)775-

(312)434
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BAIGĖ MOKSLĄ
Ugnė Julija Skripkutė, Aud

ronės ir Romo Skripkų duktė, 
studijavo University of Califor- 
nia, San Diego. Per trejus metus 
ji baigė, įsigydama bakalauro 
laipsnį iš biochemijos ir ląstelių 
biologijos. Studijų metu ji buvo 
garbės sąrašuose ir dirbo kaip 
dėstytojo padėjėja. Vieną 
pusmetį studijavo Darmouth 
College, NH. Ugnė buvo gavusi 
Howard Huges Medical in
stituto stipendiją ir turėjo progą 
dirbti garsiame Salk institute. 
Ten jai teko susipažinti su gar
siuoju dr. Jonas Salk ir daly
vauti jo 80 gimtadienio su
kakties šventėje.

Ugnė nuo vaikystės priklau
sė ateitininkams, dalyvaudavo 
stovyklose. Nors tolokai gyven
dama, šeštadieniais ji lankė ir 
baigė Los Angeles Šv. Kazimie
ro lituanistinę mokyklą. Ji šoko 
„Spindulio” jaunimo ansamb
lyje. Šiuo metu Ugnė išvykusi 
į Europą ir apsilankys Lietu
voje. Iš kelionės grįžusi, Ugnė 
pradės medicinos studijas 
Northwestern universitete, 
Čikagoje.

Ugnės pasiekimais džiaugiasi 
Skripkų ir Valaičių šeimos, 
linkėdamos jai sėkmės ateities 
plaūuose.

pokalbį, nuoširdžiai linkiu iš
tvermės, besidarbuojant 

Lietuvos labui.
Kalbėjosi Balys Raugas

A
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BALTIA EXPRESS CO LTD.,
(PRES. VIDMANTAS RAPŠYS)
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JAV LB Ekonominių Reikalų Taryba 
Informacijos Skyrius

Algirdas Rimas, 1711 VVainvvright Dr., Reston, VA 22090 
tel. 703) 471-1711

EKONOMIKOS ŽVILGSNIS
IŠ LIETUVOS

LIETUVA - EUROPOS 
SĄJUNGOS NARĖ

Birželio 12 d. Lietuva, kartu 
su kitomis Baltijos ir Vyšegrado 
valstybėmis, buvo oficialiai pri
imta asocijuota Europos Sąjun
gos nare. Premjeras Šleževičius 
spaudos konferencijoje pasakė, 
kad sutartis, pagal kurią Lietu
va siekia integracijos į Europos 
Sąjungą, tai bene reikšmingiau
sia tarptautinė sutartis Lietu
vai, nes spartesnė integracija 
skatintų Lietuvai politinį ir eko
nominį saugumą.

Pasak premjero, Lietuvos vyk
doma bendroji ekonominė poli
tika iš esmės atitinka Europos 
Sąjungos keliamiems reikalavi
mams, tačiau, siekiant šalies 
pilnos narystės Europos Sąjun
goje, Lietuvai reikės kai ką 
papildyti ir pakeisti. Darant 
pakeitimus, bus atsižvelgiama 
į Europos Sąjungos patvirtintą 
asocijuotų valstybių pasirengi
mo narystei Sąjungoje strategi
ją bei Europos komisijos tuo 
tikslu parengtą dokumentą. Pa
baigoje birželio vyks Europos 
Sąjungos valstybių vadovų susi
tikimas Kanos mieste, Prancū
zijoje, kur bus patvirtintas šis 
komisijos dokumentas.

KONSERVATORIAI
KRITIKUOJA

EKONOMIKOS POLITIKĄ
Lietuvos Konservatorių parti

ja paskelbė savo planą dėl Lie
tuvos ūkio atgaivinimo. Jame 
teigiama, kad realus vidutinis 
darbo užmokestis tesudaro treč
dalį 1991 m. lygio, o pensijos 
nuo 1992 m. vidurio sumažėjo 
net 4 kartus. Tik ketvirtadalio 
gyventojų darbo pajamos virši
ja 300 litų per mėnesį. Tuo tar
pu, vyriausybė sparčiai didina 
energijos kainas. Kritikuojamos 
ir vyriausybės aukštos ir dar au
gančios skolos užsieniui, pramo
nės gamybos lygio kritimas, ir 
lito susiejimas su doleriu (kuris 
būtent kenkia eksportui).

Konservatoriai propaguoja be 
didesnių mokesčių geriau per
skirstyti išlikusį valstybės turtą 
indėlininkams, sustabdyti nau
jų indėlininkų nuostolius dėl 
įvairių „fiktyvių” bankrotų ir 
finansinių aferų, padidinti ga
mybą, apyvartą, ekonomikos 
prieaugį ir padidinti darbo už-

; mokestį.

MOKESČIŲ POLITIKA•
Rašydamas „Lietuvos ryte”, 

Juozas Kabašinskas, plačiai 
žinomas nepriklausomas audi
torius ir mokesčių ekspertas, 
teigė, kad vis daugiau Lietuvos 
verslininkų bando išvengti 
aukštų mokesčių, perkeliant jų 
bendroves į užsienį. Jeigu bend-

; rovė įregistruota kitoje šalyje, 
tai Lietuvoje ji pajamų nerodo 
ir neprivalo to daryti. Pasak Ka- 
bašinsko, tai įrodymas, kad da
bartinė mokesčių politika nevy
kusi ir neteisinga: įstatymai ir

nutarimai prieštarauja vieni ki
tiems; tvarką bandoma padaryti 
tik stiprinant represinį aparatą. 
Eksperto įsitikinimu, sumaži
nus mokesčių naštą, biudžeto 
pajamos padidėtų, nes verslinin
kai mažiau vengtų mokesčių.

Ministras pirmininkas Šleže
vičius irgi kalbėjo apie mokes
čius spaudos konferencijoj, kuri 
įvyko birželio 15 d. Jis sakė, kad 
gegužės mėnesį buvo surinkta 
daugiau kaip 500 milijonų litų 
mokesčių. Padengti biudžeto iš
laidas aplamai reikalinga su
telkti per mėnesį apie 470 mili
jonų litų. Reiškia, yra viltis, kaS 
biudžeto deficitas yra įveikia
mas.

GAMYBOS APIMTIES 
SMUKIMAS

Kazimieras Klimašauskas, 
Pramonės ir prekybos minist
ras, tvirtina, kad gamybos smu
kimas Lietuvoje jau sustab
dytas. Stabiliausiai dirba leng
vosios pramonės įmonės, kurios 
didžiąją dalį produkcijos ekspor
tuoja į Vakarus. Neblogai dirba 
chemijos, medienos bei baldų 
pramonės įmonės. Sunki padė
tis susiklostė radioelektronikos 
ir mašinų gamybos įmonėse. 
Daugelis jų vegetuoja, nes mo
dernizavimui reikia didelių 
investicijų, o Rytų rinką, kur 
buvo parduodama didelė dalis 
prekių, jau užpildė Kinijos ir 
Korėjos produkcija.

Šiuo metu Lietuvoje yra apie 
150 radioelektronikos pramonės 
įmonių. Bankroto procesai pra
sidėjo Vilniaus įmonėse „Vil
ma”, „Rimeda”, Panevėžio tiks
liosios mechanikos gamykloje. 
Telšių elektromechanikos įmo
nės negali plėsti gamybos ir dėl 
to vegetuoja. Pasak Klimašaus
ko, šiandien paimti kreditą su 
30-40 proc. metinėmis palūka
nomis ir vystyti gamybą, toly
giu mirčiai.

PIRMOJI UŽSIENIO 
BANKO ATSTOVYBĖ

Lenkijos bankas, „Bank Pols- 
ka kasa opieki SA” Vilniuje 
atidarė savo atstovybę. Tai pir
moji užsienio banko atstovybė 
Lietuvoje. Pasak banko prezi
dento, Mariano Kantono, per 
pastaruosius trejus metus suak
tyvėjo Lietuvos ir Lenkijos eko
nominis bendradarbiavimas. 
Susikūrė daug bendrųjų įmo
nių, gana aktyvi pasienio preky
ba. Tai ir paskatino atidaryti 
banko atstovybę Lietuvoje. Ši 
atstovybė atliks tik korespon
dentines operacijas su Lietuvos 
bankais. Šiuo metu korespon
dentiniai ryšiai užmegzti su 
Lietuvos akciniu inovaciniu, 
„Litimpeks” ir Taupomuoju 
bankais.

EKOLOGIŠKAI ŠVARUS 
BENZINAS GAMINAMAS

SU NUOSTOLIAIS
„Mažeikių nafta” nuo praė

jusių metų pabaigos gamina

neetiliuotą, ekologiškai švaru 
95 oktano benziną. Tai gamybt 
įsigijo iš JAV už 24 milųonu 
litų (6 mln. dol.) naują kataliza 
torių. Tačiau, kadangi neetiliuo 
to benzino pardavimo kaina Lie 
tuvoje nesiskiria nuo Mažei 
kiuose gaminamo arba impor 
tuoto benzino su švinu, švaraus 
benzino yra parduodama ma
žiau, negu buvo numatyta. „Ma
žeikių nafta” patiria nuostolius.

LIETUVOS AVIALINIJOS 
PIRKS BOEING LĖKTUVĄ

Lietuvos avialinijos paskelbė, 
kad pirks iš JAV Delta Airlines 
vieną vartotą „Boeing 737-200” 
lėktuvą už 6.4 milijonus dolerių. 
Lėktuvas buvo pagamintas 
1982 m. Paskolą sudaro 3.5 mi
lijonų dolerių bankų paskolos ir 
11.5 milijonų litų neprocentinės 
paskolos iš valstybės biudžeto. 
Vyriausybė suteikė garantijas 
Lietuvos taupomajam bankui ir 
Vilniaus bankui dėl jų teikiamų 
paskolų Lietuvos avialinijoms.

NAUJI IR ATNAUJINTI 
VIEŠBUČIAI

Vilniaus senamiestyje atida
rytas naujas privatus viešbutis 
„Mona Liza”. Jame 8 kam
bariai. „Liuksas” su > dviem 
miegamaisiais čia kainuoja 640 
litų (160 dol.), su vienu — 520 
litų, o paprasteąni — 240 litų. 
Yra palydovinė televizija, tele
fonas, automatiška šildymo 
sistema ir vandens šildytuvas. 
Ten pat įrengtas itališkas 
restoranas, kuriame bus vai
šinama ir lietuviškais šalti- 
barščiais, didžkukuliais, keps
niais ir amerikietiškais ham- 
burgeriais.

Vilniaus „Lietuvos” viešbu
tyje baigtas atnaujintas 17-asis 
aukštas, kuris, pasak viešbučio 
vadovų, turėtų atitikti 4 žvaigž
dučių viešbučio standartus. Re
konstrukcijai buvo išleista 
260,000 dolerių. Kai kuriuose 
numeriuose buvo įrengti oro 
kondicionieriai. Šiame aukšte 
„liuksas” dabar kainuos 640 li
tų parai, dvivietis — 520, o vien
vietis — 280. Galima išsinuo

moti ir trijų kambarių butą už 
720 litų parai.

Trakuose atidarytas naujas 
viešbutis prie Totoriškių ežero. 
Kainos, tarp 180-280 litų parai. 
Yra baseinas ir siūlomas van
dens sportas ežere.

Dėl smulkesnės informacijos 
apie šiuos ir kitus viešbučius ir 
kelionių paslaugas Lietuvoje
siūloma teirautis kelionių biu
ruose, Lietuvos Respublikos dip
lomatinėse įstaigose JAV, arba 
susisiekti su Valstybine turizmo 
tarnyba, Gedimino pr. 30/1, Vil
nius, tel.: (3702) 622610, Fax: 
(3702) 226819.

LIETUVOS
ELEKTRONIKOS ĮMONĖ 
IEŠKO ATSTOVO JAV

Akcinė bendrovė „Telga”, ku
ri gamina elektronikos produk
tus Tauragėje, ieško atstovo, ku
ris galėtų išvystyti rinką JAV 
„Telgos” produktams parduoti. 
Prašymas buvo perduotas Wil- 
liam Bloom, patarėjo Internatio
nal Executive Service Corps 
(IESC), Vilniuje, su pastaba, 
kad „Telga” yra tikrai pažangi 
gamykla ir pasiruošusi dalyvau
ti JAV rinkoje. IESC yra JAV 
valdžios remiama techninės 
plėtros organizacija, jau ilgą 
laiką veikianti Lietuvoje.

Dėl smulkesnės informacijos 
prašome kreiptis į „Telga”, 
Gaurės 22, 5900 Tauragė, Lie
tuva, tel.: (37046) 54192, arba 
51898, fax: (37046) 53181. Taip 
pat galima susisiekti su Wil- 
liam Bloom, Volunteer Execu- 
tive, IESC-Lithuanian Office, 
Trakų 9/1, 2001 Vilnius, Lietu
va, tel.: (3702) 222430, fax: 
(3702) 222435, EMAIL: Lithu- 
ania @ iesc.elnet.lt.

PALŪKANOS 
UŽ INDĖLIUS

Lietuvos komerciniai bankai 
už terminuotus indėlius mokėjo 
tokias metines palūkanas: JAV 
doleriais (birželio mėn.) — už 3 
mėn. — 14.2; 6 mėn. — 16.00; 12 
mėn. — 15.00. Litais (birželio 
mėn.) — už 3 mėn. 20.1; 6 mėn. 
- 22.00.

Algis Rimas

ELEKTROS 
(VEDIMAI — PATAISYMAI

Turiu Chicagos miesto leidimą. Dir
bu ir užmiesty. Dirbu greitai, garan
tuotai ir sąžiningai,

312-779-3313
KLAUDIJUS PUMPUTIS

10%—20%—30% pigiau mokėsit 
oas mus už apdraudą nuo ugnies, 
:aip pat ir už automobilio 
draudimą.

FRANK ZAPOLIS 
32081/« West 95th Street 

Tel. (708) 424-8654 
(312) 581-8654

Dengiami stogai, kalamas 
„siding”, bei atliekami namų 
vidaus remonto darbai. Skam
binti Sigitui: 312-767-1929.

J K S CONSTRUCTION
„Shingle” stogai ir visų rūšių 
apkalimai (siding): medžio, alu- 
miniaus ir kt. Turiu darbo 
draudimą. R. Jankauskas, 
tel. 708-969-2658.

ASSOCIATED FUNDING SERVICES, INC. 
7800 W. 95 St., Ste. 303 
Hickory Hills, IL 60457

RENATA KLIMAVIČIŪTĖ

A full Service lender for
• Home loans
• Refinancing
• Paying off dėbt 

Do A-F credits
Call Renata today: 

708-974-2727 Office 
708-461-3495 pager

kUUM. HOUIIMC
LENOEA

CLASSIFIED GUIDE
REAL ESTATE REAL ESTATE

OAK LAWN 
REALTY 
6253 W. 95 St.
Oak Lawn, IL 60453

GREIT
PARDUODA

BALYS BUDRAITIS
Patarnauja įvairių nuosavybių 

pirkime bei pardavime, mieste ir 
priemiesčiuose. Suinteresuoti 

skambinkite: 
BUDRAIČIUI

Bus. 708499-7000 Ras. 312-778-3971 
Fax 708-499-7006 Pager 312-308-0307

OAK LAWN BI-LEVEL
3 bedroom, 1V2 bath, updated kitchen 
and baths, Super Clean, Many extra’s. 

For appointment 708425-7104 (owner)

RE/MAX 
REALTORS 

(312) 586-5959 
(708) 425-7161

RIMAS L. STANKUS

• Perkant ar parduodant
• Greitas ir sąžiningas patarnavimas
• MLS kompiuteriųir FAX pagalba
• Nuosavybių įkainavimas veltui
• Perkame ir parduodame namus
• Apartmentus ir žemą
• Pensininkams nuolaida

Lietuvos ambasadoje Vašingtone jaunimo reikalais tariasi naujai išrinkta 
• JAV lietuvių jaunimo sąjungos pirm Ramunė Kligytė su Vašingtono jaunimo

skyriaus pirm ir politinio seminaro rengėju Viktoru Kaufmanu.
Nuotr Elvyros Vodopalienės

Vasaros skrydžiai Į

LIETUVĄ
Nuo $765 iš Chicagos 

Nuo $740 iš New Yorko

Papiginti bilietai iš visų JAV orouostų 
pagrindinėmis oro linijomis

VYTIS TRAVEL
40-24 — 235 St. 

Douglaston, NY 11363

Tel. 718-423-6161 
1-800-77-VYTIS 

FAX 718-423-3979

MARQUETTE 
PHOTO SUPPLY

, REIKMENYS FOTOGRAFAMS 
IR MFGPJAMS

Daug sutaupysite, pirkdami čia 
jų reikmenis. Pasinaudokite pa
togiu planu atidedant pasi
rinktus reikmenis, ypatingai 
progai. Pilnai užbaigtų foto 
nuotraukų aptarnavimas. Ati
daryta pirmadienį ir ketvirta
dieni vakarais iki 8 valandos, 
'ntrad ir trečiad. susikalbėsit 
lietuviškai.

3314 VVesi 6 rd Street 
Tel. 77b-8998

MASTER PLUMBING 
COMPANY

Licensed, Bonded, Insured

Nauji darbai ir pataisymai. Virtuvės 
ir vonios kabinetai. Keramikos 
plytelės. Karšto vandens tankai, 
pompos. Išvalome užsikimšusius 
vamzdžius.
BEN SERAPINAS 708-836-2980

Kokybiškai atlieku vidaus,
išorės dažymus, remontus. Pigiai, 
greit, sąžiningai. Turiu rekomen
dacijas ir darbo leidimą. Kreiptis: 
708-656-6599.

VALOME
KILIMUS, BALDUS, 

GRINDIS IR SIENAS

J. BUBNYS 
737-5168

KEPYKLA IR DELIKATESAI 
6216 W. Archer Avė., Chicago, IL 60638 

Tel. 312-581-8500

• Lietuviška duona ir raguoliai
• Vestuviniai ir įvairūs tortai
• Lietuviškas maistas—"catered"
• Siunčiame mūsų produktus UPS

Atidaryta 7 dienas savaitėje

VVAGNER
MAŠINOS RAŠTINĖMS
Parduoda • Taiso • Priedai 

ir Reikmenys 
Virš 75 metų 

patikimas patarnavimas
TYPEVVRITERS • COPIERS 

FAX • CALCULATORS 
5610 S. Pulaski Rd. 
Tai. (312) 581-4111

Bake

KAVINĖ
350 N. Clark, Chicago, H 60610 

Tel. 312-644-7750
Kepyklos produktai ir užkandžiai 

miesto centre 
Savaitgalį uždaryta

PARDAVIMAS IR TAISYMAS

MIGLINAS TV 
GEZRCA ATSTOVYBĖ 
2346 W. 69tti Street 
Tai.: 312-776-1486

MARIE POVVELL & ASSOCIATES, INC. REALTORS 
BETTER HOMES & GARDENS'
3325 66th Street, N., St. Petersburg, FL 33710 
BUS: (813) 381-2345 (800) FLA-REAL
RES: (813) 360-2329 FAX: (813) 343-5642

JOSEPH A. MIEŽELIS
REALTOR* [_y

________________ AfMTOR

t

HELP VVANTED FOR RENT

Banking
TELLER

(Full time and Part-time positions) 
Applicants mušt possess good 
communication skills and enjoy 
working with customers. Previous 
banking and Computer experience

Išnuomojamas 3 kamb. butas
71 St. ir Mozart Avė. apyl. vienam 
arba dviem pensininkams. Kreip
tis: 312-778-1700 arba 708-- 
839-1784.

is a plūs. Salary commensurate 
vvith experience, plūs competetive 
benefits. Oualified applicants app- 
ly at:

Lemont National Bank
310 Main St.

Lemont, IL 60439 
(708) 257-2241

Išnuomojamas apšildomas 4 
kamb. 1 mieg. butas 67 & Kedzie 
apyl. $355 į mėn. + „security”.
Tel 312-779-6193. Kalbėti ang
liškai.

FOR RENT
Išnuomojamas 2 mieg. kamb.

SIŪLOME DARBUS!
butas Marąuette Pk. apyl. Kreip
tis: tel. 312-925-8809.

Gail. seserų padėjėjoms, kom- •
panijonėms ir namų ruošos dar
bininkėms. Galima gyventi kar
tu arba atvykti į darbą ir išvykti. 
Kreiptis:

Ali Care
Employment Agency

Tel. 312-736-7900

IEŠKO BUTO

Nerūkantis pensininkas nori
išsinuomoti 1 kambarį.

Tel. 312-471-2540.
Skambinti tarp 7 v.v. ir 10 v.v.

2-jų asmenų šeima nori išsi
nuomoti vieno miegamojo butą. 

Skambinti tel.: 312-778-1693IEŠKO DARBO

1

40 m. moteris
ieško darbo.

teL 312-776-1038

šeima laiko 
2-3 mieg. buto. 

Skambinti: tel. 312-434-9735

t

iesc.elnet.lt


JAV LB KrUto Valdybos 
Socialinių Reikalų Taryba

2711 West 71st Street, Chicago, Illinois 60629 
(312) 476-2655 • Fax (312) 436-6909

SUPRASKIME MEDICARE 
DRAUDIMO PATARNAVIMUS

ŠIEK TIEK APIE MEDICARE DRAUGAS, šeštadienis, 1995 m. liepos mėn. 1 d.

Daugumas žmonių, kurie turi 
teisę j Medi c ar e, gauna Medi- 
care kortelę paštu, kai jie 
sulaukia 65 metų. Tai apima 
žmones, kurie gauna „Sočiai 
Security” ar „Railroad Re- 
tirement” mokėjimus, ar tie, 
kurie jų prašė.

Kai gaunate tą kortelę, vadi
nasi jūs jau turite teisę naudotis 
Medicare „Part A” planu. Kor
telės paaiškinime yra sakoma, 
kad galite imti ar neimti „Part 
B” draudimo plano. Bet, jei jūs 
dabar neimsite „Part B”, o nu
tarsite tai padaryti vėliau, jūsų 
įmokos bus didesnės (nebent dar 
dirbate ir turite darbdavio duo
damą apdraudą). Jei sulaukęs 
65 metų, nutarėte dar neimti 
„Sočiai Security” mokamos pen
sijos, jūs vis tiek galite gauti 
Medicare.

Kaip paprašyti Medicare

Tiktai maža grupė žmonių 
turi atskirai prašyti Medicare 
draudimo. Tai žmonės, kurie 
nepaprašė „Sočiai Security”, ar 
„Railroad Retirement” mokėji
mų ir valstybiniai tarnautojai, 
kurie nėra tikri, ar jie turi teisę 
gauti Medicare, taip pat asme
nys, kurie yra paskutinėje inks
tų ligos stadijoje. Kad gautumė
te Medicare, susisiekite su 
„Sočiai Security” įstaiga? 
(Žmonės, dirbę geležinkelyje, 
turi pirmiau susisiekti su Rail
road Retirement įstaiga).

Žmonės, eSąntys anksčiau mi
nėtose kategorijose, turi prašyti 
Medicare 3 mėnesius prieš jų 
65-tąjį gimtadienį, arba tuo lai
ku, kuris yra vadinamas „open 
enrollment”, t.y. pirmieji 3 
metų mėnesiai.

Pagalba neturtingiesiems

Kiekviena valstija turi savo 
programas, padedančias užmo
kėti Medicaid „premiums, de- 
ductibles ir ęoinsurance”, kai 
kuriems neturtingiems vyres
niesiems ir invalidams. „The 
Medicare handbook” duoda apie 
tai informaciją (tą knygelę 
galima gauti nemokamai jūsų 
vietinėje „Sočiai Security” 
įstaigoje). Pasiteiraukite apie 
programas, vadinamas QMB 
(for Qualified Medicare Bene- 
ficiaries) ir SLMB (for Specified 
Low-income Medicare Benefi- 
ciaries). Informaciją apie šias 
programas galite gauti valstijos 
ir vietinėse „Medicaid”, „Wel- 
fare”, „Sočiai Service” ar „Pub
lic Health” įstaigose.

Kai jūsų ir Medicare 

nuomonės nesutinka

Įstatymas leidžia jums ape
liuoti Medicare nuosprendžius 
dėl to, kiek ir kaip jie mokės. 
Taisykles dėl jums teikiamo gy
dymo , irgi galima apeliuoti.

Turint Medicare „Part A” ga
lite apeliuoti organizacijai, kuri 
pranešė, kad Medicare nemokės 
už jus, t.y. ligoninei, „Peer 
revievv organization (PRO)” ar 
tarpininkui — privačiai įstaigai 
— draudimo agentūrai, kurią 
valdžia yra parinkusi tvarkyti

Medicare „Part A” prašymams kredito kortelė buvo pandbdota
— mokėjimams.

Jei nesutinkate su „Part B” 
nuosprendžiais, galite prašyti
juos peržiūrėti privačią drau
dimo įstaigą, su kuria Medicare 
yra sudariusi sutartį tvarkyti 
prašymus ir išmokėjimus. Jei 
priklausote Medicare HMO (Me
dicare health maintanance or-
ganization), galite prašyti, kad kas ar krautuvė gali prašyti jū- 
HMO peržiūrėtų jūsų atvejį. Jei sų papildomos informacijos,
nuosprendis yra prieš jus, jie 
turi atsiųsti jums pranešimą ir 
paaiškinti, į ką jūs turite toliau 
kreiptis. Jei nesutarimai yra dėl

„Part A”, arba Medicare HMO, 
ginčai dėl 100 dolerių ar dau
giau gali būti nukreipti į „admi- 
nistrative law Judge” (ALJ) 
„Sočiai Security” adminis
tracijoje. „Part B” ginčai gali 
būti apeliuojami ALJ, jei jie 
sudaro 500 dolerių ar daugiau. 
The Medicare „Hotline”, arba 
jūsų vietinė „Sočiai Security” 
įstaiga, gali jums pasakyti, kaip 
reikia apeliuoti.

1,000 dolerių ar daugiau atve
jai gali būti apeliuojami federa- 
liniame teisme.

Svarbu, kad nedelstumėte 
apeliuoti. Medicare duoda tik 60 
dienų formaliai pradėti apelia
cinį procesą „Part A” ar HMO 
nuosprendžiams, su kuriais ne
sutinkate. „Part B” apeliacijai 
jūs turite 6 mėnesius.

Jei *turite klausimą dėl 
ligoninės suteiktų patarnavimų 
ir ar buvimas ligoninėje buvo 
jums būtinas, galite prašyti 
„The peer revievv organization” 
jūsų valstijoje peržiūrėti jūsų

KĄ DARYTI, JEI JŪSŲ KREDITO 
KORTELĘ KAŽKAS PIKTNAUDOJA

Paskutiniu laiku kai kurie 
kredito kortelių davėjai suteikė 
sunkumų klientams dėl neleis
tino jų kredito kortelių pa
naudojimo. Pvz., „The Federal 
Trade Commission”, neseniai iš
kėlė bylą Dillard Department 
parduotuvėms, kadangi jos rei
kalavo klientų užpildyti notari- 
zuotus pažymėjimus (tarp kitų 
reikalavimų) pirma negu ši 
krautuvė pradėjo investiguoti 
klieųtų nusiskundimus, kad jų 
kredito kortelės buvo panau
dotos be jų leidimo. Salem, VA, 
esantis Bankcard Holders of 
America sako, kad gavo nusis
kundimų iš klientų, kurie buvo 
priversti teisme liudyti pirma, 
negu kortelių išdavėjai pradės 
tyrinėti neteisėtus pirkinius, 
padarytus su jų kredito kortele. 
Klientų gynėjai (Consumer ad- 
vocates) sako, kad tokie sun
kumai, daromi kredito kortelių 
davėjų, atbaido kredito kortelių 
savininkus investiguoti jų kor
telėmis padaromus neteisingus 
pirkinius, o jų, yra apskaičiuota, 
yra padaroma apie 1.1 bilijoną 
dol. per metus. Federal Trade 
Commission atstovai, kredito 
kortelių reikalams, sako: 
„klientai neturėtų sutikti 
kliūčių, norint pašalinti iš jų 
sąskaitos neteisingus pirki
nius”. ,

„The Federal Reserve Board” 
dabar stengiasi įvesti griežtes
nius reikalavimus, kredito kor
teles reguliuojant, kad apsau
gotų klientus nuo nereikalingai 
sunkių sąlygų. Bet jei tai ir 
pavyktų, kortelių davėjai turi 
tik nuo spalio mėnesio tos nuo
statos laikytis.

O tuo tarpu štai kas darytina, 
jei galvojate, kad jūsų mėnesi
nėje kredito kortelės atkarpoje 
atsiranda neautorizuotų pirki
nių:

1. Tuojau paskambinkite 
kortelės davėjui.

Kai tik pastebite, kad jūsų

be jūsų leidimo, dar geriau, kai 
tik sužinote, kad jos netekote, 
pametėte ar pan., paskambinki
te bankui ar krautuvei (kurios 
kortelę turite) ir paaiškinkite, 
kas atsitiko. Kai tai padarote, 
„The Truth in Lending Act” 
reikalauja, kad kredito kortelės 
davėjas toliau aiškintųsi. Ban-

pvz., kada pametėte kortelę ir ar 
pranešėte policijai.

Jūs galite bendradarbiauti su 
banku ar krautuve, aiškinant,

tivvej*. reueraune vaiazia turi 
sutarti su daktarais, kurie per
žiūri ligoninių duomenis ir 
nusprendžia, ar buvo jums su
teikta tinkama pagalba, gydy
mas bei priežiūra.

PRO (peer review organiza
tion) taip pat gali jums padėti, 
jei manote, kad jums buvo at
sakytas priėmimas į ligoninę 
(refused admission to a hospital 
improperly), arba jums buvo 
įsakyta apleisti ligoninę per 
anksti. Ką reikia daryti, norint 
kreiptis į PRO, yra nustatyta 
„The Medicare Handbook”. Jūs 
galite ten surasti vardą ir adre
są PRO, taip pat galite šią in
formaciją gauti ir iš ligoninės ar 
vietinės „Sočiai Security” 
įstaigos. Jei įtariate suktybę, 
kad nereikalingi ir netinkami 
patarnavimai jums buvo suteik
ti, arba buvo pateikta sąskaita 
už patarnavimus, kurių nega
vote, tuojau susisiekite su 
Medicare „Part A”, arba „car- 
rier” „Part B”. Jei jie neduoda 
atsakymo, paskambinkite „Me
dicare Hotline”.

J^i jūs turite klausimų, kreip
kitės į savo „statė counseling Of
fice” arba skambinkite „Medi
care Hotline” tel. 800-638-6833.

Naudotasi medžiaga iš 
„AARP” biuletenio (June 1995 
„A medical survival guide”). 

Aldona Šmulkštienė ir
Birutė Jasaitienė

kas panaudojo jūsų kortelę, bet 
kortelės davėjas negali atmesti 
jūsų skundo tik dėl to, kad jūs 
nenorite su jais bendradarbiau
ti. Kiekvienu atveju jūs nesate 
atsakingas už daugiau kaip 50 
dol. vertės neteisėtų pirkinių, 
padarytų su jūsų kartele ir 
negalite būti priverstas mokėti 
už jokius pirkinius, padarytus 
po to, kai pranešėte, kad pame-: 
tėte kortelę. * *

2. Praneškite apvo skundą
raštu. .

r- ‘ af“

Nors to ir neprivalote daryti, 
bet, parašant laišką kortelės da
vėjui ir pažymint įtartinus pir
kinius (disputed charges), gali
ma pagreitinti reikalo išspren
dimą, sako Federal Reserve vy
riausias advokatas. Iš štai 
kodėl: jei jūs parašote per 60 
dienų, nuo to laiko, kai neteisė
tas pirkinys buvo įrašytas jūsų 
kredito kortelės ataskaitoje, 
kortelės davėjas, pagal įsta
tymus, turi atsakyti jums per 30 
dienų ir išspręsti nesusipratimą 
per 90 dienų nuo jūsų laiško da
tos. Jei jūs nepranešate raštu, 
kortelės davėjas nėra įpareigo
tas pranešti jums nustatytu lai
ku, ir viskas gali užsitęsti ne
ribotam laikui. Jei kortelės 
davėjas neatsako ar neišspren
džia problemas per 3 mėnesius 
nuo jūsų laiškogavimo datos, jis 
turi nurašyti 50 dolerių vertės 
pirkinių nuo jūsų sąskaitos.

3. Praneškite apie kortelės 
davėją.

Jei kredito kortelės davėjas 
(bankas ar krautuvė) atsišako 
patikrinti jūsų kortelės piknau- 
dojimą, jei jūs nesate užpildę 
pranešimą policijai, ar kurį kitą 
pareiškimą, praneškite kredito 
kortelės davėjui, kad jūs pasis- 
kųsite „Attomey General’s con- 
sumers affairs office”, „The 
Federal Trade Commission in 
Washington, DCK202-326-3758), 
o banko kredito kortelės atveju, 
„statė or federal banking regu- 
lators”. (Kokiam tvarkytojui 
reikėtų pranešti, priklauso nuo 
to, ar bankas yra valstijos, ar 
US žinioje: „chartered by the 
statė or the US”). Paskam
binkite bankui ir pasiklauskite.

Galimybės yra tokios: jei pa
rodote, kad kovosite už savo 
teises, kortelės davėjas į jas 
atsižvelgs.

Naudotasi medžiaga iš „Chi
cago Tribūne” (1995-6-9. Your 
money).

Aldona Šmulkštienė ir 
Birutė Jasaitienė

♦ * T

(Pabaiga)
Nepaisant nemažų sumų, ku

rias patys žmonės moka, Medi
care draudimo programa kainuo
ja metams 178 bilijonus dolerių, 
kas sudaro 12% šių metų fede
ralinio biudžeto. Dabar yra dvi 
stiprios grupės, kurios spaudžia 
Kongresą reformuoti Medicare 
programą: 1. Respublikonai, 
kurie nori subalansuoti valsty
binį biudžetą iki 2002 metų ir 
2. reikalas sukurti Medicare 
draudimui stiprų finansinį 
pagrindą, kad šis draudimas 
veiktų ir po 2002 metų.

Nėra klausimo, kad Medicare 
išlaidos turi būti apkarpytos, 
bet nebus lengva tai padaryti, 
sako stebėtojai,, pabrėždami, 
kpd yra svarbių priežasčių, dėl 
ko Medicare išlaidos kasmet pa
auga 10%, nepaisant kainų 
kontrolių ligoninių ir daktarų 
sąskaitoms.

Medicare išlaidos ypač greitai 
auga už „hospital outpatient 
care” ir „home - health care” 
patarnavimus, nes ten yra sun
kiau efektingai kontroliuoti 
kainas, sako sveikatos ekono
mistai. Be to Medicare išlaidos 
auga, nes kasmet prisideda 2% 
nauju Medicare gaunančiųjų ir 
didėjantis skaičius vyresniųjų, 
kuriems reikia ekstra medicini
nių patarnavimų. Dar prisideda 
išlaidos, susijusios su aukštomis 
kainomis paskutinių medicinos 
technikos išradimų-priemonių 
naudojimų.

Kongrese dabar diskutuojami 
du būdai sumažinti Medicare iš
laidas: vienas — ir toliau riboti 
mokestį daktarams bei ligoni
nėms ir (arba padidinti mokestį 
Medicare draudimą turintiems 
žmonėms). Kitas būdas — daryti 
toli siekiančias Medicare refor

mas, skatinant žmonos pereiti iš 
dabar turimų apmokamų prog
ramų (eurrent fee-for-service 
program), į „Managed care Sys
tem ”, kas daugelio nuomone 
sumažintų Medicare išlaidas. 
„Managed care” apriboja dak
tarų pasirinkimą, bet leidžia 
daugiau patarnavimų, negu Me
dicare dabar apmoka.

Ar tai subalansuos biudžetą ir 
sustiprins Medicare finansinę 
padėtį iki 2002 metų?

Daug ekonomistų yra skeptiš
kai nusiteikę. Jie sako, kad 
beveik visi pasiūlymai suma
žinti išlaidas per daug opti
mistiški. Pagrindinė reforma 
gal per ilgai užtruktų, kol ją bus 
galima palaipsniui įvesti, kad 
padėtų Medicare finansinei pa
dėčiai iki 2002 metų. Mažinant 
mokestį už medicininius patar
navimus ir didinant Medicare 
turinčiųjų mokėjimo dalį, turėtų 
padėti biudžetui.

Nesvarbu, ką šiais metais da
rys Kongresas, daugumos žino
vų nuomone, netolimoje ateity
je Medicare programa atrodys, 
kitaip, negu ji yra šiandien. 
Ekspertai nesutaria, kaip tas 
pasikeitimas turėtų įvykti. Bet 
jie sutaria dviejuose pagrindi
niuose punktuose, būtent:

1. daugiau žmonių bus įsijun
gę į „managed care” programą 
— didesnis procentas negu 9% 
esančių šiandieną.

2. Medicare mokėjimai bus ap
karpyti, o mokėjimai iš žmonių 
kišenės bus padidinti.

Specialistai ekonomistai sako, 
kad Medicare bus apkarpyta 
vienokiu ar kitokiu būdu.

Naudotasi medžiaga iš 
„AARP bulletin” June 1995 „A 
good idea whose time had come” 
by Robert P. Hey).

PADĖKA
A.tA.

Inž. JUOZAS MARKAUSKAS
Mylimas Vyras, Tėvelis, Senelis, Prosenelis ir Brolis mirė 

š.m. balandžio 19 d. ir buvo palaidotas balandžio 21 d.
Nuoširdžiai dėkojame Šv. Antano parapijos klebonui kun. 

M. Brophy už maldas koplyčioje, kun. A. Zakarauskui už 
gedulingas šv. Mišias ir broliui S. Norinski už palydėjimą į 
kapines.

Dėkojame sol. A. Gaižiūnienei už giesmes bažnyčioje ir 
muz. M. Kutz už vargonų muziką.

Visiems didelis ačiū už pareikštas užuojautas žodžiu ar 
raštu, atsilankiusiems koplyčioje ir dalyvavusiems laido
tuvėse.

Mūsų gili padėka dr. P. Kisieliui už velionio priežiūrą 
sunkioje ligoje.

Dėkojame karsto nešėjams ir laidotuvių direktoriui D. 
Petkui už patarnavimą.

Liūdinti žmona Konstancija, dukterys, žentai, anūkai, 
proanūkai ir sesuo K. Brinkienė Lietuvoje.

A.tA.
Prof. dr. ARIMANTUI ARBUI

tragiškai žuvus, reiškiame nuoširdžią užuojautą jo 
šeimai, tėvams ALEI RŪTAI ir EDMUNDUI AR
BAMS ir sesutėms VIOLEI ir RASAI.

Los Angeles Fronto Bičiuliai

. PADĖKA
< Netekę mūsų brangaus ir mylimo Sūnaus, 
Brolio ir Dėdės,

' A.tA.
MYKOLO PAULIONIO

nuoširdžiai dėkojame Phoenix, Ariz. lietuviams, 
skaitlingai atsilankiusiems koplyčioje ir 
pareiškusiems užuojautą mūsų šeimai.

Ypatingą padėką reiškiame J.E arkiv. P. 
Marcinkui už giliai prasmingus atsisveikinimo 
žodžius.

Taip pat reiškiame gilią padėką giminėms, 
draugams ir pažįstamiems Čikagoje, kurie 
atsilankė atsisveikinti su velioniu, pareiškė 
mums nuoširdžią užuojautą ir palydėjo mirusįjį 
į kapus. Dėkojame visiem^užprašiusiems šv. Mi
šias, už gėles ir gausias aukas įvairioms labdaros 
organizacijoms.

Nuliūdę: tėvai, sesuo, brolis, giminės, ar
timieji ir jų šeimos.

DEŠIMTIES METŲ MIRTIES SUKAKTIS
A.tA.

KAZYS POŠKA
Šv. Mišios už velionį bus aukojamos š.m. liepos mėn. 8 d. 

9 vai. ryto Tėvų Jėzuitų koplyčioje.
Maloniai kviečiame gimines, draugus ir artimuosius 

dalyvauti šiose Mišiose ir kartu pasimelsti už a.a. Kazį.

Liūdinti žmona Jadvyga

LIETUVIŲ LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ 
SĄJUNGA

Turi laidotuvių patalpas visose Chicagos miesto 
apylinkėse ir priemiesčiuose.

Patarnavimas 24 vai.

GAIDAS DAIMID
FUNERAL DIRECTORS 

and EUDEIKIS FUNERAL HOME

BRIGHTON P ARK 4330 S. CALIFORNLA AVĖ. 
TOWN OF LAKE 4605 S. HERMITAGE AVĖ. 

1-312-523-0440 OR 1-312-927-1741

A.tA.
ALGIUI PETRULIUI

po sunkios ligos išėjus Amžinybėn, jo žmonai 
GRAŽINAI ir dukroms, broliui VYTAUTUI 
PETRULIUI ir šeimai reiškiame nuoširdžiausią 
užuojautą.

Maryti ir Kazys Ambrozaičiai

A.tA.
Dr. ARIMANTUI ARBUI

tragiškai žuvus, jo šeimai ir tėvams - ALEI RŪTAI 
ir EDMUNDUI ARBAMS ir jo sesutėms reiškiame 
nuoširdžiausią užuojautą.

Maryti ir Kazys Ambrozaičiai

LACK & SONS 
FUNERAL DIRECTORS

PALOS HILLS 11028 S. SOUTHWEST HIGHVVAY 
HICKORY HILLS 9236 S. ROBERTS ROAD 
MARQUETTE P ARK 6541 S. KEDZIE AVĖ.

ALL PHONES 
1-708-974-4410

PETKUS & SON 
FUNERAL DIRECTORS

MARQUETTE PARK 2533 W. 71 ST.
CICERO 5940 W. 35 ST.

PALOS HILLS 10201 S. ROBERTS ROAD 
LEMONT 12401 S. ARCHER AVĖ. (A DERBY RD.) 

EVERGREEN PARK 2929 W . 87 ST.
TINLEY PARK 16600 S. OAK PARK AVĖ 

ALL PHONES
CHICAGO 1-312-476-2345

NATIONVVIDE TOLL FREE (nemokamas) Tel. 1-600-994-7600
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8 DRAUGAS, šeštadienis, 1995 m. liepoe mėn. 1 d. PADĖKIME DŽIAUGTIS 
GYVENIMU '

Irena Blekytė-Johneon,
Seattle, WA, žinoma lietuvių 

__MM__MHi.Mia^^Mi^Ha,^Maaibendruomene8 veikėja, ap-
Šliaukiusi „Draugo” knygyne,

ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE
geriausiai atsispindi spaus
dintame žodyje.

Antradienį, liepos 4 d., yra
JAV Nepriklausomybės šventė. 
„Draugo” redakcija, administ
racija ir spaustuvė tą dieną bus 
uždaryta. Dienraštis išleidžia
mas tik trečiadienį, liepos 5 d.

JAV LB Švietimo tarybos

ruošiama mokytojų, tėvų ir 
jaunimo studijų savaitė vyks 
Dainavos rugjūčio 6 13 d. Re
gistracijas tvarko Vida Brazai- 
tytė, tel. 708-598-8331 ir Regina 
Kučienė 708-301-6410.

Norėtute prisidėti prie 
lietuviško žodžio išlaikymo, tik 
nežinote kaip? Esate tarp 15 m. 
ir 30 m. amžiaus? Turite gabu
mų kuriais galėtute pasirodyti 
scenoje? Korp! Giedra kviečia 
dalyvauti „Jaunųjų talentų po
pietėje”, sekmadienį, spalio 22 
d., 3 v.v. Jaunimo centre, Čika
goje. Laukiame talentų, ne tik 
iš Čikagos ir priemiesčių, bet 
būtų malonu išvysti ir išgirsti 
gabiuosius iš plačiosios Ameri
kos, Kanados bei viešinčius iš 
kitų kontinentų. Junkimės nau
jieji ateiviai ir anksčiau čia 
apsigyvenę, kad vienintelis už
sienio lietuvių dienraštis neiš
nyktų. Galintys prisidėti prie 
„Draugo” išlaikymui skirtos po
pietės, prašomi skambinti In
drei Tijūnėlienei (708-537-7949), 
(708-541-3702) arba rašyti 419 
V’eidner Rd, Buffalo Grove, IL 
60089.

Lietuvių fondas rengia golfo 
dieną sekmadienį, liepos 16, 
Lieponių Old Country Club, 
Orland Park, 143rd & Parker 
Rd. Žaidynių pradžia 12:30 vai. 
p.p.; atgaiva 6 vai. vak., vaka
rienė — 6:30 vai. vak.

Į vakarienę kviečiami ir sve
čiai. Rezervacijoms skambinti į 
LF raštinę iki liepos 8 dienos, 
darbo valandomis, nuo 9 iki 5 
vai. popiet, tel. 708-257-1616, o 
vakarais galima registruotis 
pas Vaclovą Momkų tel. 312- 
925-6193 taip pat iki liepos 8 d.

Vilniuje Tautos fondo atstovą Antaną Skaisgiri aplankė i 
Lietuvių fondo pirmininkė Marija Remienė.

ikagos atvykusi

x NAMAMS PIRKTI PA
SKOLOS duodamos mažais mė
nesiniais įmokėjimais ir pri
einamais nuošimčiais. Kreipki
tės į Mutual Federal Savings, 
2212 West Cermak Road — 
Tel. (312) 847-7747.

(sk)

J
Advokatas

GINTARAS P. ČEPĖNĄ
2649 W. 63 St., Chicjgo, IL 60629 

Tel. (1-312). 77a-5162 
14325 S. Bell Rd., Lockport, IL 60441 

Tel. (708) .301-4866
Valandos pagal susitarimą

Advokatas Gibaitis 
6247 S. Kedzie Avė.

Chicago, IL 60629 

Tel. 1-312-776-8700
Kriminaline Teise

ADVOKATAS 

Vytenis Lietuvninkas 

4536 VV. 63th Street 

Chicago, IL 60629 
(Skersai gatvės nuo „Draugo") 

Tel.: 312-284-0100 
Valandos pagal susitarimą

Lietuvos Respublikos genera
linis konsulatas Čikagoje 
praneša, kad liepos 3, 4, 5, 6 ir 
7 d. įstaiga nedirbs. Primename, 
kad liepos 6 dieną Lietuvos vy
riausybė oficialiai Švenčia 
karaliaus Mindaugo vainika
vimo šventę.

Pianistė Mūza Rubackytė,
gyvenanti Paryžiuje, koncertuos 
garsiuosiuose muzikos festiva
liuose JAV visuomenei, tačiau 
ji atliks ir vieną rečitalį lietu
viams. Koncertas bus liepos 16 
d., sekmadienį, 3 vai. popiet, 
Jaunimo centre. Rengia ir visus 
kviečia „Margutis”.

Mokytojų studijų savaitėje
Dainavoje vyks lietuvių kalbos 
kursai norintiems išmokti lietu
viškai. Kursams vadovaus Vy
tautas Jonaitis ir Rūta 
Udrienė. Pradedantys ar jau 
pažengę lietuvių kalbos žino
jime registruojasi pas R. 
Udrienę (517) 789-7834.

Šią vasarą jau trečią kartą
Lietuvoje apsilankė dail. Valen
tinas Ramonis, „Lithuanian 
Heritage” žurnalo, leidžiamo 
anglų kalba, redaktorius ir lei
dėjas. Žurnalas leidžiamas 
Lemonte kas du mėnesiai. Tai 
dar naujas leidinys — jo išėjo tik 
penki numeriai, bet ir tie 
atkreipė dėmesį spaudos 
technika, apipavidalinimo 
pranašumu, spalvotomis 
iliustracijomis, gera medžiaga. 
Tai tikrai reprezentacinis 
žurnalas, taikomas kitakal
biams susipažinti su lietuvių 
tauta bei kultūrą. V. Ramonis 
dabar keliauja po Dzūkiją ir 
renka etnografinę informaciją, 
nuotraukas bei kitą medžiagą 
apie šią Lietuvos sritį. Jis gimęs 
Kaune, į JAV atvykęs 1958 m. 
iš Venezuelos, kur jo tėvai emig
ravo po Antrojo pasaulinio karo 
pabaigos iš Vokietijos pabėgėlių 
stovyklos.

x Juozas Bacevičius pa
tarnaus Income Tax, namų ir 
apdraudų reikalais, 6529 S. 
Kedzie Avė., Chicago, (312) 
778-2233 — Casa Blanca. R.E.

(sk)
x Greit parduodu vienos ir 

dviejų šeimų namus Chicagoje 
ir apylinkėse. Skambinkite 
RE/MAX REALTORS, Rimas 
Stankus, tel. (312) 586-5959 ar
ba (708) 425-7161.

(sk)
x Baltic Monuments, Ine., 

2621 W. 71 Street, Chicago, IL. 
Tel. (312) 476-2882. Visų rūšių 
paminklai, žemiausios kainos, 
geriausiomis sąlygomis.

(skj
x Siuntiniai į Lietuvą laivu 

per TRANSPAK. Skubiems 
siuntiniams — AIR CARGO. 
Maisto siuntiniai nuo 629 iki 
|98. Produktai aukštos ko
kybės. Du populiariausi tai 639 
šventinis siuntinys ir 55 sv. 
įvairaus maisto už$98. 
TRANSPAK, 2638 W. 69 St., 
Chicago, IL 00629, tel. 312- 
436-7772.

(sk)

Vyresniųjų lietuvių centre,
„Seklyčioje”, liepos 5 d., trečia
dienį, 2 vai. popiet, paskaitą 
apie radiaciją skaitys gyd. ren- 
tgenelogas Edmundas Ringus. 
Tema: „Atominė energija, me
dicina ir Ignalina”. Po paskai
tos bus rodoma vaizdąjuostė 
„Lietuva — kryžių žemė”. Bus 
pabendravimas ir pietūs. Visi 
kviečiami ir laukiami. At
vykite!

Amerikos Lietuvių social
demokratų sąjungos pirmi
ninkas dr. Jonas Valaitis šiuo 
metu lankosi Lietuvoje. Birželio 
21 d. Seime susitiko su Social
demokratų partijos frakcijos na
riais ir pasisakė, kad jo atvy
kimo tikslas yra ne tik sustip
rinti ryšį su Lietuvos socialde
mokratų partija, bet atvežė 
padovanoti įrangos Lietuvos pa- 
tologoanatomams bei skaityti 
jiems paskaitas. Jis žada su
rengti susitikimą su bendrakur
siais Kauno universiteto Me
dicinos fakulteto 50 metų bai
gimo proga. Kartu su dr. Va
laičiu Lietuvoje lankosi ir jo 
dukra Rasa.

Čikaga pradeda užimti 
„filmų sostinės” — Hollywoodo 
vietą, nes vis daugiau gerų 
filmų sukama mūsų mieste. Ne
seniai meras Richard M. Daley 
žiniasklaidai pranešė, kad Čika
goje, 2200 ir W. Madison St., 
bus statoma milžiniška, 
apimanti 60,000 kv. pėdų plotą, 
kino studija „Movies in Motion” 
bendrovės pastangomis. Tiki
ma, kad tuo bus atgaivinama ir 
minėtoji miesto apylinkė, pasta
raisiais dešimtmečiais labai 
nuskurdusi dėl ekonominių ir 
rasinių gyventojų pasikeitimų.

Liepos 9 d. Šv. Kazimiero 
seserys Čikagoje, motiniškojo 
namo sodelyje, ruošia nuo
taikingą, pramogų pilną popie
tę su žaidimais, maistu, muzika 
ir kitomis įdomybėmis. Atsi
lankiusieji parems sergančias ir 
senesnio amžiaus seseles. Jos 
visą savo gyvenimą pašventė ar
timo tarnybai: mokydamos, 
slaugydamos, atlikdamos 
daugybę paslaugų ir lietuviams, 
ir nelietuviams. Dabar joms 
pačioms reikalinga parama ir 
globa. Tad visuomenė prašoma 
gausiai dalyvauti pramoginėje 
popietėje.

• Be „Draugo” laiškų, būtų 
nesmagu.

x „Saulutė”, Lietuvos vaikų 
globos būrelis, dėkoja už aukas 
padėti beglobiams ir invalidams 
vaikams ir tvarkingoms daugia
vaikėms šeimoms: per Virginiją 
Šičiūnienė $50 iš Omaha 
Lithuanian Women’s Club (Ire- 
ne Matz, pres.); Birutė Bulotaitė 
$50. Labai ačiū! „Saulutė”, 419 
Weidner Rd., Buffalo Grove, 
IL 60089. TAX l.D. 
#36-3003339.

(sk)
x Ligos draudimas atvyku

siems iš Lietuvos ir kitų kraš
tų. Kreiptis pas A. Lauraitį, A. 
& L. Insurance Agency, 4651 S. 
Ashland Avė., Chicago, IL 
60609. Tel. 1-3124123-9191.

(sk)

x Prieš užsisakydami pa
minklą, aplankykite St. 
Casimir Memorialą, 3914 W. 

tlllth St. Turimevdidelį pdši- 
rinkimą: matysite granito 
spalvą, dydį ir t.t. Gaminame 
paminklus mūsų dirbtuvėje 
pagal jūsų , pageidavimą, 
brėžinius. Prieš pastatant 
paminklą, galėsite apžiūrėti ir 
įsitikinti, kad jis padarytas, 
kaip buvo jūsų pageidauta. Sav. 
Lilija ir Vilimas Nelsonai. 
Tel. 312-233-6335.

(sk)

Kai 1987 metų liepos 30 d. į 
Alytaus ligoninę atvyko Daiva 
Talnulevičienė, anksčiau gim
dyti savo pirmojo.kūdikio, nie
kas nenumatė, kad tai bus ypa
tingas įvykis. Gimdymo metu 
daktaras, pastebėjęs 3 kojytes, 
suprato, kad gimsta dvynukės. 
Tačiau ir jis nemanė, kad pasau
lio šviesą išvydo Siamo dvynu
kės, suaugusios viršugalviais. 
Kai motina po komplikacijų at
sigavo, jis pranešė, kas įvyko ir 
įtikino Daivą, bent šiuo metu, 
savo mergyčių dar nepamatyti. 
Už 10 dienų jos buvo išvežtos į 
Vilniaus Santariškių ligoninę, 
kur neišnešiotų naujagimių 
skyriuje buvo laikomos porą 
mėnesių, kol priaugs reikiamą 
svorį ir tada buvo perkeltos į 
Kauno akademinių klinikų ne- 
urochirurginį skyrių. Ir ten 
daktarai bandė motiną atkalbi
nėti dar vaikų nematyti, nes gal 
jos „vis tiek negyvens”. Tačiau 
po keturių mėnesių Daiva pati 
apsisprendė jas pamatyti. Ne
mačiusiai savo mergaičių, vis
kas atrodė baisiau, o jas išvydu-

x Kodėl skristi į Lietuvą, jei 
„Gintaro” klube galite girdėti 
linksmąjį, garsųjį Pupų Dėdę 
kiekvieną penktadienį ir šešta
dienį nuo 10 vai. vakaro? „Gin
taras”, 2548 W. 69 St.

(sk)
x Vitalijos ir Vilijos Ta- 

mulaityčių, išskirtų Siamo 
dvynių, galvų rekonstrukcijos 
išlaidas padėti padengti ruošia
mi pietūs liepos 9 d. 12:00 
vai. p.p., Pasaulio lietuvių cen
tro didžiojoje salėje. Prašome 
gausiai dalyvauti. „Saulutė”, 
Lietuvos Vaikų viltis, Mer- 
cy Lift, Lietuviai katalikai ir 
labdariai ir „Našlaičių globos 
komitetas”.

(sk)
x Rimantas ir Aldona Vait-

kai, Paradise Valley AZ jau an
tri metai globoja 2 našlaičius 
Lietuvoje — Rimą ir Juozuką. 
Už $300 — metinį dviejų 
našlaičių globos mokestį 
dėkojame! „Lietuvos Našlaičių 
Globos” komitetas, 2711 W. 
71 St„ Chicago, 11 60629.

(sk)
x Aldona Bradley, Newport 

Beach, CA, jau antri metai 
teikia taip reikalingą pagalbą 
vargstančiam Lietuvos našlai
čiui. Dėkojame už $150 — 
metinį našlaičio globos mokes
tį! „Lietuvos Našlaičių Glo
bos” komitetas.

(sk)
x Dr. Vida ir dr. V. Tuma- 

soniai, Orland Park, IL, jau 
antri metai globoja našlaitę 
Lietuvoje. Už našlaitės Erikos 
$150, metinį globos mokestį, 
dėkojame! Dr. Vida Tumasonie- 
nė ne tik globoja našlaitį, bet 
taip pat yra ir,.Lietuvos Našlai
čių Globos” komiteto labai 
aktyvi narė.

(sk)
x Nuoširdžiausiai dėko

dama mielai poniai SONIA 
KEW, kuri man, galimybės ne
turinčiai, užprenumeravo 
„Draugą”, linkiu sveikatos ir 
Dievo palaimos. Su pagarba ir 
meile Norlita S. Mika
lauskienė.

(sk)
x Perkant nekilnojamą 

turtą, kreipkitės į Vidą Poškų, 
Century 21/Ford & Lyons, tel. 
708-424-1199 arba 312- 
737-6901:' Speciali informacija 
naujai atvykusiems.

(sk)
x American Travel Service 

praneša, kad jų įstaiga bus 
uždaryta liepos 3 ir liepos 4 
d., švenčiant JAV nepriklau
somybę. Visiems klientams 
ATS linki saugios ir gražios 
LIEPOS 4-to8ios!

(sk)

si, pajuto; kad tai gražūs kūdi
kiai, tik galvomis suaugę. Tėvui 
Broniui, pamačiusiam savo 
mergytes 2 vai. po jų gimimo, 
pagrindinis rūpestis buvo: ką 
dabar reikės daryti.

Mergytės Kauno ligoninėje iš
buvo pusmetį. Jų laimei, į 
Kauną iš Maskvos grįžo ten 
studijas gilinęs dr. Česlovas 
Vaičys. Dvynukės jį tiek sudo
mino, kad jis iš esmės pasiryžo 
joms padėti. Jis intensyviai 
bandė paveikti vieną savo pro
fesorių, dr. A. Konovalovą, 
ryžtis atskyrimo operacijai. 
Galų gale profesorius sutiko 
duoti tyrimams eigą, ir, gavęs 
duomenis, ryžosi šiai operacijai. 
Mergytės gi tuo tarpu, būdamos 
10 mėn., pradėjo tarti pir
muosius skiemenis, metų sulau
kusios, bandė stotis ir vaikš
čioti. Nors jos viena kitos 
negalėjo matyti, bet viena kitos 
judesius nujausdavo. Kai norė
davo pakeisti padėtį, viena 
pasispirdavo, kita pasistumda- 
vo ir bemat apsiversdavo.

Po dvejų metų, liepos 6 dieną, 
buvo padaryta lemtingoji at
skyrimo operacija. Jai vadovavo 
dr. Konovalovas. Jo pagalbinin
kų grupėje buvo ir dr. Vaičys. 
Po 17 valandų mergytės tapo sa
varankiškais individais. Opera
cija buvo itin sėkminga. Abi 
mergytės neurologiškai nebuvo 
pažeistos, nors jų smegenys ir 
buvo suaugę 5 cm diametro ap
skritimo plotu. Ištisas 9 vai. 
prof. Konovalovas pašventė jų 
smegenų padalinimui. Tačiau 
ko mergytėms trūko, tai kauko
lės kaulų, kurie dengtų jų 
smegenis.

Netikėtu sutapimu, tuo metu 
Maskvoje lankėsi amerikietis 
dr. K. Salyer, International 
Craniofacial Instituto direkto
rius iš Dalias, Texas. Jis matė 
lietuvaites prieš ir po operacijos.

Dr. Č. Vaičys, atvykęs į JAV- 
es, neužmiršo dvynukių, ir šį 
kartą visą savo dėmesį nukreipė 
į dr. Salyer’į dvynukėms padėti, 
t.y. joms padaryti kaukolės ir 
veido atstatomąsias operacijas. 
Ir štai,1991 metų vasario mėn. 
pradžioje, į Dalias atvyko Vili
ja ir Vitalija su savo mama 
Daiva, lydimos dr. Vaičio. Be
veik visa lietuvių grupelė toje 
apylinkėje pasitiko viešnias 
aerodrome su balionais, meškiu
kais ir šiltu šypsniu. Tamulevi
čių nežinios baimė greitai išny
ko, nes čia susitiko su lietuviais, 
kurie norėjo joms padėti. Nors 
buvo tikėtasi, kad viešnagė 
truks apie 2-3 mėn., jos Dalias 
mieste išbuvo beveik visus me
tus. Ir čia operacijos buvo 
sėkmingos. Abi mergytės įgijo 
naujus kiaušus, kurie apsaugo
ja smegenis. Bet buvo ir kompli
kacijų — odytės plonumas ir 
kitos medicininės priežastys. Ir 
taip abi mergaitės liko su mažu 
ploteliu galvoje be kaulų prigi- 
jimo. Po pataisomųjų trumpes
nių operacijų reikėjo leisti kau
lams sugyti, suaugti ir sustiprė
ti. Demineralizuotus kaulus 
lietuvaitėms paaukojo dr. E. 
Gendler iš Los Angeles.

Šis gydytojas, išradęs šį kaulų 
demineralizavimo procesą, šiais 
metais iškvietė į Dalias Daivą 
ir jos dvynukes pasitikrinimui. 
Dabar jau beveik 8 metų, abi 
mergytės tapo medicinos istori
joje ypatingu daktarų laimėji
mui. Tai 8-tą kartą sėkmingai 
atliktas atskyrimas — abu in
dividai išliko gyvi. Tamulevičių 
atžvilgiu tai, berods, pirmas 
kartas pasaulio istorijoje, kad 
abi mergaitės galės gyventi nor
malų žmogišką gyvenimą.

Iš tikro abi mergaitės gajos, 
linksmos ir, nors identiškos 
dvynukės, jos daug kuo skiriasi 
viena nuo kitos. Vitalija dau
giau dalykiška, kiek rezervuota, 
sugebanti ilgiau koncentruotis 
ir viena pati užsiimti. O Vilija 
kito temperamento — gyvesnė, 
entuziastinga, pastabi, dėmesio 
siekianti ir jausminga. Šį rude-

Vitalija (kairėje) ir Vilija Ta&ulaitytės. Jų gydymo išlaidoms sumažinti 
rengiamas pobūvis-pietūs Pasaulio lietuvių centro didžiojoje salėje sekma
dienį, liepos 9 d., 12 vai.

nį, grįžusios į Alytų, pradės 
lankyti mokyklą, bet jau dabar 
pažįsta visas raides ir mokosi 
skaityti. Ypač mėgdavo klausy
tis B. Pūkelevičiūtės „Daržovių 
gegužinės”, kai pirmą kartą 
lankėsi Amerikoje; dabar tą 
visą eiliuotą pasaką beveik at
mintinai išmoko. Kokia skam
bi, taisyklinga jų lietuvių kalba 
— vienas malonumas jų klau
sytis.

Šioj netikėtumų pynėj pami
nėtinas dar vienas reiškinys. 
Kai šį kartą jas pamatė dr. 
Gendler, jis į jas prabilo lietuviš
kai. Pasirodo, tai Lietuvos žy* 
das, baigęs liet. gimnaziją ir po 
karo apsigyvenęs JAV-se. Medi
cininiai patikrinimai patvirtino, 
kad abiem mergytėms dar 
trūksta plotelio kaulų ant jų 
galvyčių. Abu daktarai ryžosi 
bent iš dalies šiuos trūkumus 
pašalinti. Dr. Salyer šį kartą 
operaciją atliks nemokamai, 
kaulai bus paaukoti,ir ligoninė 
suteikia 50% nuolaidą. Likusias 
išlaidas — o jų numatoma apie 
$10,000. — jų nuomone, turėtų 
padengti lietuvių visuomenė. 
Tuo reikalu jie dabar kreipėsi į 
Dalias lietuvių saujelę, kurie ir 
aną, ir šį kartą Viliją ir Vitaliją 
su mama globojo, apgyvendin
dami savo namuose ir įvairiai 
padėdami. Čia paminėtinos 
Brawn, Gylių, Liobių, Vygantų 
ir Žukų šeimos bei dr. Vizgirdai
tė. Tačiau aukščiau minėtą su
mą sutelkti vietos lietuvių tarpe 
yra per sunku. Ir todėl kviečia
me visus tautiečius prie šios 
iniciatyvos prisidėti. Kas 
pageidauja pasinaudoti 
privilegija nurašyti auką nuo 
mokesčių, teišrašo savo čekį St. 
Vincent De Paul Society arba 
Childworks International arba 
„Saulutė”, ir tas aukas 
pasiunčia D. Tamulevičienei, 
4811 Heatherbrook Drive, 
Dalias Texas 75244.

M & V

JONINIŲ ŽIEDAI

Š.m. birželio 24 d. suvažiavo, 
sugužėjo lietuvaičiai į Union 
Pier miestuko A. Karaičio „Gin
taro” vasarvietės ežero 
pakrantę Michigan valstijoje. 
Saulė negailėjo glamonių nuo 
pat ryto besirenkančiam jauni
mui. Vakarop aplink ežerą 
suliepsnojo laužai. Įsidegė 
Joninių laužas, kur susirinko 
vakaroti apie šimtinė, A. Kezio 
sukviestų, jaunuolių. Merginos 
pynė vainikus, Ritos Žalalytės 
traukoma armonika plėšė 
dainas, sukosi poros, rateliai.

Vidurnaktį, susodintam 
„paparčių miške”, jaunimas 
ieškojo mitinio žiedo. Surastas 
buvo tik simboliškas ir jis sude
gintas už visų susirinkusiųjų 
sėkmę.

Dainos ilgai netilo... Ant gęs
tančio laužo merginos sumetė 
savo vainikus — už laimę, už 
ateitį, už stiprybę, ateinančią 
tokiuose pasivakarojimuose, 
kurie vyksta Algimanto Kezio 
dėka.

Toli į žvaigždes vėjas nusi
nešė, toli ežeran bangos pasi
gvelbė per laužą bešokinėjančių 
porų juoką. Joninės! Kaip

puiku, kad, būdami toli nuo 
tėvynės, dar nepamiršom prose
nelių, senelių, tėvų išsaugotų 
papročių. Nepradėjus švisti, 
užgesinę laužą, suplukdę liku
sias gėles bei vainikus ežeran, 
išsiskirstėme iki kito laukiamo 
susibėgimo...

Nendrė Ragalevičiūtė

ETNINĖS SPAUDOS, 
RADIJO IR TELEVIZIJOS 

SAVAITĖ

Gubernatorius Jim Edgar pa
skelbė, kad 1995 metų etninės 
spaudos, radijo ir televizijos sa
vaitė prasideda birželio 26 ir 
baigiasi liepos 2 dieną. Šios 
proklamacijos įteikimas įvyko 
birželio 27 d. suruoštame pri
ėmime etniniams atstovams. 
Priėmimas vyko Illinois vals
tijos pastate. Dalyvavo per 100 
asmenų. Dalyvių tarpe, vienin
telis lietuvių atstovas buvo Kęs
tutis Ječius, atstovavęs „Skautų 
aidą” ir „Mūsų Vytį”.

Kaip paprastai, priėmime 
didelį ir malonų vaidmenį turėjo 
Pat Michalski. Priėmime daly
vavo gubernatorius Jim Edgar 
su žmona Brenda ir jo pava
duotojas Robert Kustra. Abu 
tarė prasmingą žodį, pabrėž
dami, kad etninė spauda, radi
jo ir televizijos programos turi 
didelę reikšmę, pristatant 
visuomenei, kas vyksta Illinois 
valstijoje. Abu visiems daly
viams nuoširdžiai padėkjo 
ir su kiekvienu nusifotografavo.

Įvykį filmavo lenkų televizija. 
Priėmimą pradėjo Pat Mi
chalski, pakviesdama ilgametę 
graikų radijo programos vedėją 
Lambos pravesti šią popietę. Ji 
trumpai apibūdino savo veiklą 
graikų visuomenėje ir radijo 
programoje. Atstovauti visoms 
kitoms tautoms pakvietė italą 
Fiori, kuris pristatė savo 
gyvenimą JAV. Jis čia atvažia
vo susikurti geresnį gyvenimą 
sau ir savo šeimai, nes čia yra 
geriausios galimybės tą pasiek
ti. Nei savo gyvenimu, nei kar
jera baldų prekiavime neturi 
jokių nusiskundimų. Visų var
du jis padėkojo gubernatoriui už 
gerai atliekamas pareigas, 
siekiant geresnio gyvenimo 
kiekvienam.

Gražiai įrėmintą proklamaciją 
gub. Edgar įteikė lenkų radijo 
programos vedėjai. Ji šį žymenį 
priėmė visų vardu ir už suteiktą 
garbę tarė padėkos žodelį.

Priėmimas baigtas daina 
gubernatoriui, kurią sukūrė ir 
padainavo Fiori marti. Visą 
laiką grojo trijų asmenų orkest
rėlis.

Kęstutis Ječius

Milda Kurapkienė, Chicago, 
IL — Vilnius, apsilankė „Drau
ge” ir įsigijo brangių leidinių. 
Esame dėkingi lietuviškos 
knygos mylėtojai, kuri nepa
miršo ir mūsų knygyno.

Rimas ir Nijolė Baniai, Wes- 
tern Springs, IL, siųsdami 
„Draugo” prenumeratos 
mokestį, pridėjo 105 dol. auką. 
Džiaugiamės, turėdami tokių 
laikraščio draugų, kurie savo 
pagalba labai palengvina jo 
leidimo darbą. Nuoširdžiai 
dėkojame už dovaną.
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